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1 Innledning 

 

1.1 Tema for oppgaven 

 

Oppgavens tema er vilkårene for heving av kjøp på grunn av mangel etter kjøpsloven § 39 

første ledd.1 Ved fastsettelsen av hvilke vilkår som oppstilles for å heve, vil oppgaven fokuse-

re på hvilkår oppstilt gjennom rettspraksis. 

 

Kjøpsloven § 39 første ledd lyder som følgende: «Kjøperen kan heve kjøpet dersom mangelen 

medfører vesentlig kontraktsbrudd». 

 

Loven oppstiller to vilkår for å kunne heve. For det første må det foreligge en «mangel» ved 

tingen som er kjøpt. For det andre kreves det at mangelen utgjør et «vesentlig kontrakts-

brudd». Hva som utgjør en mangel etter kjøpsloven, beror på en konkret vurdering av kon-

traktsforholdet. Den største utfordringen retten står overfor ved spørsmålet om kjøpet kan 

heves, er om mangelen utgjør et «vesentlig kontraktsbrudd», som er grunnvilkåret for å heve 

etter kjøpsloven § 39. Oppgaven vil derfor fokusere på vesentlighetsvurderingen, som oppstil-

les for å kunne heve et kjøp. 

 

Hva som utgjør et vesentlig kontraktsbrudd etter kjøpsloven, følger ikke av selve lovteksten, 

men beror på en sammensatt helhetsvurdering, utviklet i samspill mellom rettspraksis, forar-

beidene og juridisk teori.  

 

Det er en rekke momenter som inngår i helhetsvurderingen av om mangelen utgjør et vesent-

lig kontraktsbrudd.2 Noen av momentene av betydning ved vesentlighetsvurderingen, er det 

objektive avviket fra kontraktmessig oppfyllelse, mangelens betydning for kjøper, subjektive 

forhold hos selger, tidsmomentet fra overlevering av tingen til hevingskrav blir fremsatt, samt 

hvilke konsekvenser heving vil påføre selger. Det avgjørende er om kjøperen, alle forhold tatt 

i betraktning, har «rimelig grunn for»,3 å si seg løst fra avtalen gjennom å heve kjøpet med de 

konsekvenser det innebærer. 

 

Vesentlighetsvurderingen beror i utgangspunktet på et individuelt skjønn. Det innebærer, at 

det ikke kan vises til en uttømmende liste over momenter som inngår i vesentlighetsvurde-

                                                 
1 Lov 13 mai 1988 nr.27 om kjøp (kjøpsloven). 
2 TNERO-2013-72184. 
3 Rt. 1998 s 1510 s 1518. 
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ringen. Momenter som er relevante, vil variere ut fra hvilken kontraktstype misligholdet er 

oppstått i, hvem som er kontraktsparter, og hvilken type mislighold som er påberopt. 

 

 

 

1.2 Avgrensning 

 

Oppgaven gjelder kjøperens rett til å heve på grunn av mangel etter kjøpsloven § 39. På grunn 

av plassmangel, vil oppgaven avgrenses mot hevingsoppgjøret etter kjøpsloven kapittel 9, og 

kjøperens reklamasjonsplikt etter kjøpsloven § 32 og § 39 annet ledd. 

 

 

 

1.3 Begrepsavklaring 

 

1.4 Heving 

 

En hevingserklæring fra kjøper, innebærer at han vil si seg løst fra kontrakten. Virkningen av 

at kjøpet heves, fremgår av kjøpsloven § 64 første ledd, «Når kjøpet heves faller partenes plikt 

til å oppfylle kjøpet bort». Dette innebærer at hverken kjøper, eller selger skal oppfylle de 

plikter de har påtatt seg gjennom kontrakten. Har kjøper overtatt tingen, skal denne leveres 

tilbake til selger. Har kjøper betalt kjøpesummen, skal selger tilbakebetale kjøpesummen til 

kjøper. Formålet med heving, er at kontraktspartene i størst mulig grad skal settes tilbake som 

de var før avtalen ble inngått.4 

 

Heving gjelder imidlertid bare kontraktens hovedforpliktelse.5 Det innebærer ikke at avtalen i 

sin helhet faller bort. Etter kjøpsloven § 30 første ledd vil kjøper, selv om kjøpet heves, kunne 

kreve erstatning dersom han er blitt utsatt for et økonomisk tap på grunn av kontraktsbruddet. 

Videre følger det av loven, at kontraktspartene fortsatt vil være forpliktet til å oppfylle en rek-

ke biforpliktelser etter kontrakten.6 Eksempler på noen biforpliktelser som partene fortsatt vil 

være forpliktet til å oppfylle, er tapsbegrensingsplikten etter kjøpsloven § 70, omsorgsplikten 

etter kjøpsloven § 73, samt plikten til å bevare forretningshemmeligheter etter kjøpsloven § 

64 fjerde ledd. 

 

 

                                                 
4 Jusinfo.no: Om heving. 
5 Kjøpsrett Viggo Hagstrøm (2005) s 143. 
6 Obligasjonsrett Viggo Hagstrøm 2011 s 425. 
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1.5 Mangel 

 

Et vilkår for heving, er at det foreligger en «mangel» ved kjøpet jf. Kjøpsloven § 39 første 

ledd. 

 

Hva som utgjør en mangel, beror først og fremst en på tolking av den konkrete avtalen som er 

inngått mellom partene. Utgangspunktet for mangelsvurderingen går kort ut på at dersom 

tingen du har mottatt avviker fra det som er avtalt, og avviket ikke skyldes kjøperen, eller 

forhold på hans side, vil det normalt sett foreligge mangel.7 

 

Hvis det oppstår spørsmål om tingen har en mangel, og kontrakten ikke gir svar, må mangels-

spørsmålet søkes løst ut fra kjøpslovens bestemmelser. Kjøpslovens kapittel 4 har ulike be-

stemmelser som fastslår hvorvidt tingen har en mangel eller ikke. Av plasshensyn avgrenses 

oppgaven mot denne mangelsvurderingen. 

 

 

 

1.6 Rettskildene 

 

Utgangspunktet for vurderingen av om kjøpet kan heves fremgår av kjøpsloven § 39 første 

ledd. Ved tolking og anvendelse av bestemmelsen, vil avhandlingen i henhold til den alminne-

lige juridiske metode, benytte de andre relevante rettskildene som kontrakt, lovtekst, juridisk 

litteratur, forarbeider, og rettspraksis. 

 

En rettskilde som er spesielt viktig for tolkingen av om mangelen er vesentlig, er selve kon-

trakten som er inngått mellom partene. Kjøpsretten handler om plikter og rettigheter som 

bygger på kontrakt. 8 Kjøpekontrakten spiller derfor en avgjørende rolle ved vurderingen av 

om mangelen er vesentlig slik at kjøpet kan heves etter kjøpsloven § 39, første ledd. 

 

Hevingsrett som følge av «vesentlig kontraktsbrudd», er kommet til uttrykk i en rekke kon-

traktslover, for eksempel i avhendingslova § 4-13, bustadoppføringslova § 43 og husleieloven 

§ 2-12. Vilkåret «vesentlig kontraktsbrudd» må således anses som et alminnelig kontrakts-

rettslig prinsipp.9 

 

                                                 
7 Kjøpsloven § 30. 
8 Kjøpsrett Viggo Hagstrøm 2005 s 21. 
9 LB-1995-2164. 
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At vesentlighetskravet er oppstilt som et grunnvilkår for å heve et kjøp i en rekke andre kon-

traktslover, innebærer at en ved fastsettelse av vesentlighetskravet etter kjøpsloven, vil kunne 

benytte analogi til de andre kontraktslovenes forarbeider og rettspraksis som veiledning, når 

vesentlighetskravet etter kjøpsloven § 39 første ledd skal fastsettes.    

 

Det foreligger en rekke dommer, som tar for seg momenter av betydning ved vurderingen av 

om mangelen er vesentlig eller ikke. Et bredt utvalg av disse dommene vil derfor bli benyttet i 

oppgaven. Det foreligger imidlertid lite Høyesterettpraksis innenfor kjøpslovens anvendelses-

område. Oppgaven vil derfor benytte en del lagmannsrettsdommer når praktiseringen av ve-

sentlighetsvurderingen skal fastsettes.  

 

 

 

1.7 Den videre fremstillingen 

  

Oppgaven er delt inn i fire hoveddeler. Den videre fremstillingen vil først redegjøre for hva 

som menes med vesentlig kontraktsbrudd etter kjøpsloven § 39 første ledd jf. punkt 2. Deret-

ter vil det bli redegjort for de ulike momentene som inngår i vesentlighetsvurderingen jf. 

punkt 3. I punkt 4 kommer det en kort oppsummering og en avsluttende betraktning av 

grunnvilkåret for å heve etter kjøpsloven § 39 første ledd.  
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2 Kjøperens hevingsrett 

 

2.1 Innledning 

 

Hvis det foreligger mangel ved tingen som er kjøpt, kan kjøper etter kjøpsloven gjøre gjel-

dende ulike misligholdsbeføyelser overfor selger. Etter kjøpsloven kapittel 5 kan kjøper blant 

annet kreve retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning samt holde kjøpesummen 

tilbake. Denne oppgaven skal kun omhandle kjøperens rett til å heve. 

 

Hevingsbeføyelsen har flere funksjoner. For det første har hevingsbeføyelsen som mål å opp-

fordre kontraktspartene til å oppfylle kontraktmessig10. Det vil si at partene skal oppfylle de 

pliktene de har påtatt seg etter kontrakten. Hevingsbeføyelsen kan på den måten ha en preven-

tiv effekt, ved at hvis det ikke leveres kontraktmessig, vil kjøpsgjenstanden bli tilbakeført til 

selger, og han går glipp av et salg og en økonomisk gevinst. Hevingsbeføyelse, kan for det 

andre fungere som en sikkerhet for kjøper til å komme seg ut av avtaleforholdet, hvis selger 

ikke oppfyller pliktene etter avtaleforholdet. Hevingsbeføyelsen er således et utslag av kryss-

ende hensyn, til både kjøper og selger. 

 

Som tidligere nevnt, vil ikke enhver avtale kunne heves. Vilkåret for å heve et kjøp på grunn 

av mangel etter kjøpsloven § 39 første ledd, er altså at mangelen utgjør et «vesentlig kon-

traktsbrudd». Ordlyden tilsier, at ikke enhver mangel er tilstrekkelig for å heve. Dette må ses i 

sammenheng med at heving kan påføre selger store ulemper og økonomisk tap.  

 

Ifølge forarbeidene til kjøpsloven har en av begrunnelsene for å oppstille et vesentlighetskrav 

for å kunne heve et kjøp, vært at en vil unngå at hevingsretten skal åpne for spekulasjon eller 

press fra kjøper.11 På bakgrunn av at hevingsbeføyelsen er den misligholdssanksjonen som 

rammer selger hardest, er lovens trinnvise system at heving kun tillates dersom andre mislig-

holdssanksjoner, ikke kan rette opp den ubalansen som er oppstått i kontraktsforholdet mel-

lom kjøper og selger.12 

 

 

 

2.2 Hva menes med «vesentlig kontraktsbrudd». 

 

                                                 
10 Kjøpsrett til studiebruk Erling Selvig og Kåre Lilleholt 4 utgave 2010 s 129. 
11 Ot.prp. nr.80 (1986-1987) s 70. 
12 Kjøpsrett til studiebruk Erling Selvig og Kåre Lilleholt 4 utgave 2010 s 144. 
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Det ledende synspunkt ved vesentlighetsvurderingen, er om misligholdet er av en slik art, 

eller slikt omfang, at det har gitt den krenkende part en «rimelig grunn for» å si seg løst fra 

kontrakten jf. Rt 1998 s 1510 «Ekte hussopp»13 og Rt 1999 s 408 «Borettslagsleilighet».14 

Utgangspunktet og det sentrale momentet i helhetsvurderingen «er det objektive avviket fra 

kontraktmessig oppfyllelse».15 Det innebærer at det ved helhetsvurderingen, må ses hen til 

både mangelens karakter og mangelens omfang.16 Vesentlighetskravet blir normalt tolket 

strengt. Det innebærer at mangelen og avviket ikke kan være ubetydelig.17  

 

I den videre fremstillingen vil det bli redegjort for de ulike relevante momentene som inngår i 

vesentlighetsvurderingen etter kjøpsloven § 39 første ledd. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Rt 1998 s 1510 s 1518. 
14 Rt 1999 s 408 s 42. 
15 Rt 1998 s 1510 s 1518. 
16  Rt 1998 s 1510 s 1518 og Rt 1999 s 408 s 421. 
17 Kjøpsrett Viggo Hagstrøm 2005 s 144. 
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3 Momentene i vesentlighetsvurderingen 

 

 

3.1 Den konkrete avtalen. 

 

Ved avgjørelsen av om en står overfor et vesentlig kontraktsbrudd etter kjøpsloven § 39 første 

ledd, må man foreta en vurdering av den konkrete avtalen som er inngått mellom partene.18 19 

 

Hva som følger av avtalen må avgjøres ut fra en sammensatt vurdering av avtalens tekst og 

opplysninger kjøper ellers har fått om tingen.20 21 

 

Et eksempel fra rettspraksis hvor vesentlighetsvurderingen ble vurdert ut fra den konkrete 

avtalen som var inngått mellom partene, er å finne i Rt 2005 s 257 «Hårfjerningsdommen». 

Saken gjaldt blant annet krav om å heve kjøp av et hårfjerningsapparat. Høyesterett kom til at 

det forelå vesentlig kontraktsbrudd, og kjøper fikk heve etter kjøpsloven § 39. Høyesterett la 

vekt på at markedsføringen av hårfjerningsapparatet ga feilaktig inntrykk av hvor effektivt 

apparatet var. Markedsføringen av apparatet hadde blant annet gitt apparatet egenskaper som 

var «i strid med fysikkens lover».22 Høyesterett kom til at hårfjerningsapparatet hadde en 

kjøpsrettslig mangel. På spørsmålet om mangelen utgjorde et vesentlig kontraktsbrudd, ble det 

uttalt i dommens avsnitt (38) «umiddelbart kunne dette vilkåret ikke synes oppfylt, idet 

mangelen består i at det ble forespeilet egenskaper som etter fysikkens lover er uoppnåelig. 

IMP kunne dermed ikke fått en maskin med de aktuelle egenskapene om man hadde valgt en 

annen leverandør. Denne innfallsvinkelen er imidlertid etter min mening for snever. Avgjø-

rende kan ikke være om mangelen er vesentlig i forhold til hva som kunne skaffes på marke-

det, men om den er vesentlig i forhold til hvilke egenskaper IMP var lovet i sin konkrete avta-

le».  

 

Høyesterett konkluderte med at apparatet ikke var så effektivt som kjøper hadde blitt forespei-

let i kontrakten. Når kjøper ikke fikk det han var lovet å få i henhold til kontrakten, kom retten 

til at det forelå vesentlig kontraktsbrudd, som ga kjøper rimelig grunn til å si seg løst fra kon-

trakten. 

 

                                                 
18 LG-2005-118686. 
19 Rt-2015-321 avsnitt (36). 
20 LH-2003-12683. 
21 Rt-2015-321 avsnitt (36). 
22 Rt 2005 s 257 avsnitt (35). 



8 

 

Dommen her er et eksempel på at bedømmelsen av hvorvidt det foreligger vesentlig kon-

traktsbrudd eller ikke, må bedømmes ut fra den konkrete avtalen mellom partene. Viser det 

seg at tingen ikke svarer til de egenskaper den er forespeilet, vil det som regel foreligge ve-

sentlig kontraktsbrudd, som gir kjøper rett til å heve kjøpet. 

 

 

  

3.2 Den objektive størrelsen på avviket. 

 

Ved vurderingen av om kontraktsbruddet er vesentlig, vil det objektive avviket fra kontrakt-

messig oppfyllelse, være av sentral betydning ved vurderingen av om misligholdet er vesent-

lig eller ikke.23 Det objektive avviket fra kontraktmessig oppfyllelse, vurderes ut fra kjøps-

gjenstandens faktiske tilstand, med de kvaliteter den er forespeilet i kontrakten. 

 

Det følger av rettspraksis, at det ved avgjørelsen av om avviket er vesentlig, må tas utgangs-

punkt i både mangelens «omfang» og mangelens «karakter» ved kontraktsbruddet.24  Uav-

hengig av om en står overfor et avvik av stort omfang, eller avvik av alvorlig kvalitet, må det 

objektive avviket være vesentlig. Utgangspunktet for vurderingen vil som tidligere nevnt, 

være om kjøper alle forhold tatt i betraktning, har en rimelig grunn for å si seg løst fra kon-

trakten.25 

 

I den videre fremstillingen, vil det bli redegjort for betydningen av avvikets omfang, og be-

tydningen av avvikets karakter. 

 

 

 

3.2.1 Mangelens omfang 

 

Ved vurderingen av om avviket er «vesentlig»26, vil mangelens omfang være av sentral be-

tydning. Dette følger blant annet av rettspraksis, hvor det i Rt. 1999 s 408 med henvisning til 

Rt. 1998 s 1510 ble uttalt at «utgangspunktet og det sentrale moment i vurderingen er det ob-

jektive avviket fra kontraktmessig oppfyllelse – dvs den objektive mangelen ved eiendom-

men, og da både mangelens karakter og mangelens omfang.»27 

                                                 
23 Rt. 1998 s 1510 s 1518. 
24 Rt. 1998 s 1510 s 1518. 
25 Se avhandlingens punkt 2.2 
26 Kjøpsloven § 39 første ledd. 
27 Rt 1999 s 498 s 421. 
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Mangelens omfang, finner man ved å ta utgangspunkt i kjøperens tap ved misligholdet.28 Det 

følger av vesentlighetskravet, at mangelens omfang, som tidligere nevnt, ikke kan være ube-

tydelig. 

 

I Rt 1999 s 408, kom retten til at mangelens omfang og kjøperens økonomiske tap på grunn 

av misligholdet, bestod av leie av annen parkeringsplass. Leiligheten kostet kr 430.000. Tapet 

ved å måtte leie parkeringsplass, ble fastsatt til kr 50.000. Retten kom til at omfanget av mis-

ligholdet og kjøperens økonomiske tap, ikke utgjorde et vesentlig kontraktsbrudd, som ga 

kjøper rett til å heve kjøpet. 

 

At mangelens omfang tar utgangspunkt i kjøperens tap ved misligholdet, er fulgt opp i dom, 

LA -2004-44351. Saken gjaldt spørsmål om rett til å heve kjøp av bruktbil til 335 000 kroner. 

De relevante mangelsbeføyelsene var blant annet ødelagt oppakning og skade på ytre drivak-

selledd. Reparasjonskostnadene ble anslått å koste 20 500 kroner. Retten kom til at det forelå 

mangel, men fant den ikke vesentlig slik at kjøper fikk heve bilkjøpet. Om mangelens omfang 

ble det uttalt at «For toppakningen og drivakselen dreier det seg således om reparasjoner in-

nenfor en begrenset økonomisk ramme, og med fullgodt teknisk resultat. De relevante mang-

elsbeføyelser i forhold til slike mangler er ikke heving, men prisavslag eller erstatning.» 

 

I LG-2013-11884, fikk kjøper av et aksjeselskap for 1 400 000 kroner, medhold i at avtalen 

kunne heves. Om mangelens omfang, ble det uttalt i dommen at selger på overtagelsestids-

punktet, har unnlatt: «å gjøre opp eller innfri poster for til sammen minst kr 1 780 000. At 

dette utgjør et vesentlig mislighold av avtalen mellom partene kan det ikke være tvil om». 

Retten kom til at mangelens omfang påførte kjøper så stort økonomisk tap, at vesentlighets-

kravet ble ansett oppfylt og kjøpet kunne heves. 

 

Det samme ble resultatet i Rt 2002 s 1110 «Bodum». Saken gjaldt kjøp av aksjeselskap. Høy-

esterett kom til at avviket fra det kjøper med rimelighet kunne forvente å få, var så stort, at det 

forelå vesentlig kontraktsbrudd som ga kjøper rett til å heve kjøpet. Høyesterett la til grunn at 

prisen for selskapet på kroner 3 600 000 ga kjøper god grunn til å tro at selskapet hadde god 

økonomi og drift. Dette viste seg å være feil, for realiteten var at selskapet var insolvent. Da 

kjøper ikke fikk det han rimelig kunne forvente, kom retten til å at det forelå mangel og ve-

sentlig kontraktsbrudd. Om kjøperens økonomiske tap ble det uttalt at «Det irregulære mel-

lomværende med EVA Norge hadde på overtagelsestidspunktet stor økonomisk betydning for 

                                                 
28 Rt 1999 s 408 s 421. 
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driftsresultatet og dermed for de reelle verdiene i selskapet. Bodum fikk ikke det man med 

rimelighet kunne forvente å få».29  

 

Rettspraksis viser at det skal relativt mye til for at mangelens omfang utgjør et vesentlig kon-

traktbrudd. Dette innebærer at dersom mangelens omfang, kan kompenseres med et prisav-

slag, vil det normalt sett ikke foreligge vesentlig kontraktsbrudd og rimelig grunn for kjøper å 

si seg løst fra kontrakten. På den annen side fremgår det av rettspraksis, at dersom mangelens 

omfang består av omfattende utbedringsarbeid og utbedringskostnader, lettere finner kon-

traktsbruddet vesentlig slik at kjøper har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten.  

 

Et eksempel på dette er å finne i Rt 2010 s 710. Saken gjaldt spørsmål om å heve kjøp av bo-

lig til 2 580 000 kroner. Etter at kjøper overtok boligen, viste det seg at boligen led av mang-

ler i form av fukt og konstruksjonssvakheter. Om boligens utbedringskostnader, la retten til 

grunn at dette ville koste 900 000 koner, det vil si om lag 35 prosent av kjøpesummen. Utbed-

ringsarbeidet bestod av «fullstendig renovering av yttertak inklusiv tetting rundt pipe, maling 

og elektriker- men med bibehold av sperr og gjenbruk av takstein- samt demontering av ut-

vendig kledning, lekter og vindtette plater og montering av ny kledning med mer».30  

 

Retten kom til at det forelå mangel, og at denne var vesentlig, slik at kjøpet kunne heves. Ved 

vesentlighetsvurderingen, la Høyesterett blant annet vekt på at arbeidet ville ta flere måneder, 

samt at gjennomføringen av arbeidet mest sannsynlig ville medføre mye oppfølging, admini-

strasjon og uleilighet. Retten var her av den oppfatning, at arbeidet ved å rette manglene, ville 

påføre kjøper så store ulemper, at kjøper hadde rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. 

 

Det må her nevnes at det i henhold til rettspraksis, ikke er grunnlag for å oppstille en generell 

prosentlære, der størrelsen på utbedringskostnadene, sammenlignet med kjøpesummen, skal 

tillegges avgjørende betydning for hevingsspørsmålet.31 Men det følger av rettspraksis at pro-

sentlæren kan tjene som hjelpemiddel ved vurderingen av mangelen utgjør et vesentlig kon-

traktsbrudd.  I tillegg til prosentlæren, vil omfang av utbedringsarbeidet og de ulemper disse 

vil medføre for kjøper, måtte tas i betraktning.   

 

Prosentlæren var tema i Rt 2010 s 710. I dommen ble det blant annet uttalt at: «Kan en mang-

el utbedres ved lite heft, vil misligholdet kunne bli ansett som ikke vesentlig selv om utbed-

ringskostnadene er store. Og motsatt vil en mangel som medfører mye heft, kunne bli ansett 

                                                 
29 Rt 2002 s 1110 s 1120 og 1121. 
30 Rt 2010 s 710 avsnitt (39). 
31 Rt 2010 s 710 avsnitt (45). 



11 

 

som vesentlig selv om utbedringskostnadene ikke er så store».32 Uttalelsene her kan tale for at 

det kan heves, selv hvor utbedringskostnadene ikke er så høye. 

 

Innenfor kjøpslovens anvendelsesområde om løsørekjøp, kan det det bli vanskelig å anslå en 

nøyaktig pris når mangelens omfang skal fastsettes. I disse sakene vil retten ofte måtte foreta 

en mer skjønnsmessig vurdering, ut fra de konkrete manglene som foreligger.  

 

LB-2007-90135, er et eksempel på at mangelens omfang må fastsettes etter en mer skjønns-

messig vurdering ut fra de konkrete manglene som foreligger. Kjøper fikk medhold i hevings-

kravet etter kjøpsloven § 39 første ledd. Saken gjaldt spørsmål om å heve kjøp av bruktbil.  

Saken gikk ut på at bruktbilen reelt var en 1996- modell, men ble solgt som en 2000- modell. 

Lagmannsretten fant det «utvilsomt» at bilens reelle alder måtte tilsi at det forelå mangel. Om 

mangelens omfang ble det i dommen uttalt at «Det dreier seg om en aldersforskjell på 4 år 

mellom avtalt og faktisk bilmodell. Lagmannsretten er enig med tingretten i at forskjellen i 

alder innebærer et meget betydelig avvik både når det gjelder bilens tekniske nivå og dens 

økonomiske verdi». Retten kom her til at mangelens omfang fikk så store følger for kjøper, at 

vesentlighetskravet ble ansett oppfylt. 

 

En annen dom fra kjøpslovens anvendelsesområde som kan belyse at av mangelens omfang 

vurderes ut fra en mer skjønnsmessig vurdering av de mangler som foreligger, er å finne i LB-

2008-132301. Saken gjaldt spørsmål om rett til å heve kjøp av bruktbåt til 200 000 kroner. 

Kort tid etter overtagelse tok båten inn så store mengder med vann at den nesten havarerte. 

Det ble gjort forsøk på å fikse båten, men på grunn av de store lekkasjene, var det ikke var 

forsvarlig å sjøsette båten igjen. Retten kom til at mangelen var vesentlig, og kjøper fikk 

medhold i hevingskravet. Det ble her lagt vekt på at skroget ikke lot seg «reparere innenfor en 

normal kostnadsramme.» 

 

Gjennomgang av tidligere rettspraksis viser at mangelens omfang er av sentral betydning ved 

fastsettelsen av om avviket er vesentlig eller ikke. Ved mangelens omfang, vil både utbed-

ringsarbeid og utbedringskostnadene være sentrale momenter av betydning for om avviket er 

vesentlig eller ikke.  

 

 

 

3.2.2 Mangelens karakter 

 

                                                 
32 Rt 2010 s 710 avsnitt (45). 
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Mangelens karakter vil være et sentralt moment ved avgjørelsen av om en står overfor vesent-

lig avvik som gir rett til å heve jf. Rt 1998 s 1510. Man må her ta utgangspunkt i hvilken type 

mangel tingen har. I enkelte kontrakter kan mangelens karakter være så alvorlig, at selv små 

utbedringskostnader kan bli ansett å utgjøre vesentlig kontraktsbrudd.  

 

Om mangelens karakter uttales det i Rt 1998 s 1510 s 1518 «Angrep av ekte hussopp (serpula 

lacrymans) er i sin karakter en alvorlig mangel ved en bygning. Den ekte hussoppen er særlig 

skadelig ved at den er aggressiv, stiller mindre krav til fuktighet og temperatur enn andre van-

lige hussopper, og ved at den brer seg gjennom murverk». Selv om en i dette tilfelle stod 

overfor en mangel av alvorlig karakter, kom Høyesterett til at kjøper ikke fikk heve. Om be-

grunnelsen for dette ble det uttalt «mangelens karakter er ikke alene avgjørende for hevings-

spørsmålet. Det er i rettspraksis en rekke eksempler på at angrep av ekte hussopp bare har 

ledet til prisavslag».33 

 

Selv om Høyesterett kom til at mangelens omfang og skadens karakter var betydelig, fant 

retten at vilkårene for å heve ikke var til stede. Avgjørende for retten, var det lange tidsforlø-

pet fra overtagelse av bolig til hevingskravet ble fremsatt.34 Det gikk seks år mellom kjøpet og 

reklamasjonen. På bakgrunn av det lange tidsforløpet kom retten til at kontraktsbruddet og de 

bebreidelser som kunne tilbakeføres til selger, ikke var tilstrekkelig tungtveiende til å begrun-

ne heving.35 

 

 

Mangelens karakter var også tema i LB-2016-81429. Spørsmålet i saken var om kjøper kunne 

heve kjøp av bolig, blant annet på grunn av fukt og soppskader. Eiendommens tilstand led av 

omfattende skader. Om mangelens karakter, ble det i dommen uttalt at «Mangler knyttet til 

muggsopp, råte og stokkmaur i bygningens kontraksjoner er etter sin karakter alvorlige mang-

ler ved bygningen. Det er for lagmannsretten klart at skadene må utbedres. Ettersom det er 

sannsynliggjort at manglene vil utgjøre en betydelig del av kjøpesummen, og at boligen ikke 

er beboelig før all muggsopp er fjernet, taler både omfanget og arten av manglene for he-

ving».  

 

Retten konkluderte her med at mangelens omfang og mangelens karakter var så graverende at 

kjøpet kunne heves. 

 

                                                 
33 Rt 1998 s 1510 s 1518. 
34 Rt 1998 s 1510 s 1519. 
35 Rt 1998 s 1510 s 1519. 
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En annen dom fra rettspraksis som kan belyse at mangelens karakter er et viktig moment ved 

fastsettelse av om mangel er vesentlig eller ikke, er å finne i LG-2005-118686. Etter at kjøper 

hadde overtatt båten, viste det seg at denne var av en annen type enn hva som var annonsert. 

Retten kom til at dette utgjorde en mangel, og at denne mangelen var vesentlig slik at kjøper 

fikk medhold i hevingskravet. Om mangelens karakter ble det i dommen uttalt at «Det legges 

særlig vekt på at båten ikke har de sjø- og lasteegenskaper som kjøper ønsket og at disse hel-

ler ikke på en tilstrekkelig måte lar seg avhjelpe ved et prisavslag eller en tilleggsreparasjon».  

 

Mangelens karakter ved båten gjaldt i dette tilfellet en sentral funksjon ved båten. Da mange-

lens karakter, ikke på noen som helst måte, kunne repareres eller avhjelpes med prisavslag, 

kom retten til at kjøpet kunne heves. Dommen viser at mangelens karakter er et viktig mo-

ment ved fastsettelse av om det objektive avviket er vesentlig eller ikke. Kan ikke mangelens 

karakter avhjelpes på noen måter, er det mye som taler for at avviket er vesentlig. 

 

I LG-2008-15119, var spørsmålet om kjøper kunne heve kjøp av bruktbåt, som følge av at 

motoren hadde gått lengre enn hva som var opplyst. Det ble opplyst for kjøper at motoren 

hadde gått 1500 timer, men det viste seg at motoren hadde gått 13 000 timer. Retten kom til at 

det forelå vesentlig mangler ved motoren som ga kjøper rett til å heve kjøpet. Om mangelens 

karakter, ble det i dommen uttalt at: «Den sakkyndige har opplyst at alder og gangtid er av 

sentral betydning for motorens levetid. Han har videre forklart at en normal levetid for denne 

typen motorer ligger på ca 20 000 timer. Dette innebærer at motoren hadde gått over halvpar-

ten av en slik levetid da Furuholmen kjøpte den. Lagmannsretten legger til grunn at det er en 

betydelig større risiko for at alvorlige feil kan oppstå med en slik motor sammenlignet med en 

motor som bare har gått 1500 timer. Rett nok avhenger motorens levetid med både bruk og 

vedlikehold av motoren. Men det er flere forhold som gir grunnlag for usikkerhet ved leveti-

den for denne motoren». Retten kom her til at mangelens karakter var så vesentlig, at de fant 

det rimelig at kjøper fikk heve kjøpet. Momenter som var viktig ved vurderingen av om 

mangelens karakter var vesentlig eller ikke, ble det uttalt at «Det legges vekt på at manglene 

knyttet til skrogskadene og gangtid samlet representerer en betydelig reduksjon i båtens ver-

di».  

 

Gjennomgang av tidligere rettspraksis viser at mangelens omfang og mangelens karakter, er 

av sentral betydning ved fastsettelsen av om en står overfor et avvik som er vesentlig eller 

ikke. Mangelens karakter og mangelens omfang, er imidlertid ikke alene avgjørende for hvor-

vidt en står overfor vesentlig avvik som gir rett til å heve. Mangelens omfang og mangelens 

karakter, må ses i sammenheng med om avviket totalt sett gir kjøper rimelig grunn til å si seg 

løst fra kontrakten. Om kjøpet kan heves, beror som tidligere nevnt, på en helhetsvurdering, 
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hvor alle momenter sett i sammenheng, må gi kjøper rimelig grunn for å si seg løst fra kon-

trakten.36 

 

 

3.3  Betydning av at det foreligger kumulasjon av mangler 

 

 

Dersom det foreligger flere kontraktsbrudd i sammenheng, for eksempel flere mangel-avvik, 

eller forsinkelse og mangel, kan disse kumuleres i vesentlighetsvurderingen.37 Det avgjørende 

blir således hvorvidt alle kontraktsbruddene samlet sett, utgjør et vesentlig kontraktsbrudd 

som gir hevingsrett.38 

 

Et eksempel fra rettspraksis på at man kan legge sammen flere kontraktsbrudd er å finne i Rt 

1980 s 901. Saken gjaldt et boligkjøp der kjøper hadde misligholdt betalingsplikten, samt 

urettmessig flyttet inn i boligen. Selger fikk under dissens (3-2) rett til å heve kjøpet. Flertallet 

la avgjørende vekt på at kjøperens betalingsvegring, sett i sammenheng med den urettmessige 

innflyttingen, representerte et vesentlig kontraktsbrudd «særlig når man ser disse forhold i 

sammenheng»39 . 

 

Kumulasjon av flere mangler ble avgjørende for at en stod overfor et vesentlig kontraktsbrudd 

i LA-1999-1288. Spørsmålet i saken var om kjøper kunne heve avtale om kjøp av bolig. Før 

kjøper overtok boligen, viste det seg at boligen hadde flere negative forhold som selger ikke 

hadde opplyst om. Blant annet ble det anført, at boligen hadde vært utsatt for vannlekkasje, at 

det påhvilte en forkjøpsrett på boligen, og at boligen manglet ferdigattest. Spørsmålet for ret-

ten, var om de mangler som var påberopt, representerte et vesentlig kontraktsbrudd, slik at 

kjøpet kunne heves. Når det gjaldt manglende opplysning om forkjøpsretten som påhvilte 

boligen, ble det uttalt i dommen at selv om kjøper av boligen «i lagmannsretten sterkt har un-

derstreket at det var en klar forutsetning for familien at den fikk kjøpt en bolig på selveiertomt 

og uten genererende heftelser, er lagmannsretten likevel i tvil om mangelen- som er åpenbar-

isolert sett utgjør et så vesentlig kontraktsbrudd at det alene berettiger til heving av kontrakten 

i henhold til avhendingslova § 4-13. Forholdet må ses i sammenheng med de andre påberopte 

mangler.» Lagmannsretten kom til at «Ut fra en helhetsvurdering, finner lagmannsretten- om 

enn under tvil- at de forhold, som her er påberopt, samlet utgjør et vesentlig kontraktsbrudd.» 

 

                                                 
36 LE-2006-62174. 
37 Kjøpsrett Viggo Hagstrøm 2005 s 144. 

38 Ot.prp. nr. 80 1986-87) s 91. 
39 Rt 1980 s 901 s 910. 
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I dom LG-2006-40066 var spørsmålet om kjøper kunne heve kjøp av kjøkkenmaskin. Lag-

mannsrett kom til at heving av kjøkkenmaskinen var rettmessig, under henvisning til at kjøk-

kenmaskinen var forsinket levert og var mangelfull. Om dette ble det i dommen uttalt at: «I 

nærværende sak er både forsinkelse og mangel påberopt som hevingsgrunnlag. Hvorvidt det 

foreligger et vesentlig kontraktsbrudd beror da på en vurdering av om disse omstendigheters 

samlete betydning for [kjøper].» Kjøkkenmaskinen ble levert 2 ½ måned for sent. Da den en-

delig ankom kjøper, viste det seg at den ikke kunne brukes til sitt formål, da maskinen på 

grunn av flere mangler, ikke klarte å pakke maten slik den skulle. Dette resulterte i at kjøper 

av kjøkkenmaskinen måtte foreta dekningskontrahert mat fra en annen leverandør. Lagmanns-

retten kom til at kjøkkenmaskinen var beheftet med mangler, som gjorde den uegnet til kjøper 

sitt bruk. Om betydningen av at det forelå flere kontraktsbrudd ved vesentlighetsvurderingen, 

ble det uttalt i dommen at «Den samlede betydningen av manglene og den forsinkelsen som 

[selger] har erkjent ansvar for, er etter lagmannsrettens syn tilstrekkelig til at [kjøper] var be-

rettiget til å heve.»  

 

I LG-2003-17059, fikk kjøper medhold i å heve kjøp av ny rørgate til et eldre melkemaskin-

anlegg. Lagmannsretten fant at det samlet sett, forelå slike vesentlige mangler ved den nye 

rørgaten som var blitt montert, at det ga grunnlag for å heve kjøpet. De ulike manglene ved 

rørgaten var blant annet, at melkerøret (ledningen) som var montert, var dimensjonert for 

mindre rør. Dette medførte at rørledningen som ble montert på rørgaten, var for stor. At det 

ble montert for stort melkerør, resulterte til at det oppstod struping i anlegget. Dette fikk den 

videre konsekvens, at kapasiteten til vakuumpumpen på anlegget, ble kraftig redusert. Rørga-

ten var også montert på feil plass. Dette gjorde det vanskelig å få riktig strekk på melkeorga-

net. Riktig strekk på melkeorganet var en viktig forutsetning for at melkingen skulle kunne 

fungere normalt, men og viktig for dyrenes helse, da et ikke riktig strekk, ville øke risiko for 

jurbetennelse. Det ble også slått fast at det forelå store feil ved luftforbruket på vakuumled-

ningen, og luftlekkasje ved melkeledningen, samt lekkasje ved melkekranene. Det ble også 

konkludert med at det forelå en stor feil ved pulseringshastigheten. Lagmannsretten kom til at 

alle manglene som var påvist ved rørtangen, samlet sett, var beheftet med slike vesentlige feil, 

og at det var grunnlag for å heve kjøpet. 

 

Gjennomgang av tidligere rettspraksis viser at mangler hver for seg, ikke alltid er tilstrekkelig 

til å utgjøre et vesentlig kontraktsbrudd. Men ved å kumulere alle kontraktsbruddene, kan 

disse manglene samlet, medføre at en står overfor et vesentlig kontraktsbrudd. Dette kom ut-

trykkelig frem i dom avsagt i Eidsivating lagmannsrett 23 september 2013, hvor det frem-
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kommer i dommen at «Det er på det rene at flere mangler isolert sett ikke er vesentlige, sam-

let kan være det».40 

 

 

 

3.4 Misligholdets betydning for kreditor  

 

Hvilken betydning det har for kjøper at tingen blir levert mangelfull, må inngå i vesentlig-

hetsvurderingen av om kjøpet kan heves. Hvilken betydning mangelen har for kjøper, skal i 

utgangspunktet vurderes ut fra en objektiv vurdering med utgangspunkt i avviket fra riktig 

oppfyllelse, jf. Rt 1998 s 1510 «Ekte hussopp».41 Den objektive vurderingen, innebærer at 

mangelsvurderingen, tar utgangspunkt i misligholdets betydning, ut fra en generell betrakting, 

uten å ta hensyn til individuelle hensyn hos kjøper. 

 

På den annen side kan individuelle forhold på kjøpersiden, medføre at misligholdet er spesielt 

uheldig for kjøper. Den individuelle vurderingen, må da ta stilling til om misligholdet er av en 

slik art, at avtalebruddet er spesielt uheldig for kjøper.42 Spørsmålet blir da om misligholdet er 

så uheldig for kjøper, at han har rimelig grunn for å si seg løst fra kontrakten.43 Dersom mis-

ligholdet er spesielt uheldig for kjøper, er det imidlertid oppstilt et krav om at dette må ha 

vært synbart for selger ved kontraktinngåelsen, for at de skal kunne påberopes.44  

 

I den videre fremstillingen, vil det først bli redegjort for individuelle forhold på kjøpersiden 

som kan tale for at misligholdet er spesielt uheldig for kjøper, slik at han har rimelig grunn til 

å si seg løst fra kontrakten. Deretter vil det bli redegjort for individuelle forhold på kjøpersi-

den, som kan tale for at misligholdet medfører så stor belastning og ulempe for kjøper, at han 

har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. 

 

 

 

3.5 Individuelle forhold på kjøpersiden som taler for at misligholdet er så 

uheldig for kjøper at han har rimelig grunn til å si seg løst fra 

kontrakten. 

 

                                                 
40 LE-2013-33674. 
41 Rt 1998 s 1510 s 1518. 
42 Kjøpsrett Viggo Hagstrøm 2005 s 145. 
43 Rt 1998 s 1510 s 1518. 
44 Kjøpsrett Viggo Hagstrøm 2005 s 145. 
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Som tidligere nevnt, kan det foreligge individuelle forhold på kjøpersiden som medfører at 

misligholdet er spesielt uheldig for kjøper, som gjør at han kan ha rimelig grunn for å si seg 

løst fra kontrakten. 

 

Et eksempel fra rettspraksis på at avtalebruddet var spesielt uheldig for kjøper, er å finne i LE-

2006-22476. Saken gjaldt spørsmål om å heve kjøp av en bergingsbil. Bergingsbilen skulle 

etter kontrakten, kunne registreres med en tillatt totalvekt på 3 800 kg. Etter at kjøper hadde 

overtatt bilen, viste det seg at bilen mest sannsynlig ikke lot seg registre. Dersom nødvendig 

dokumentasjon ble skaffet, og bilen kunne registreres, viste det seg at bilen ikke ville bli regi-

strert med tillatt totalvekt på over 3 500 kg. Konsekvensen av at bilen ikke kunne registreres 

med en totalvekt på 3 800 kg, fikk stor betydning for kjøper da bilen ikke lovlig kunne trans-

portere så hvor stor last som tiltenkt. Spørsmålet retten måtte ta stilling til, var om manglende 

mulighet til å registrere bilen med totalvekt på 3 800 kg, var spesielt uheldig for kjøper, slik at 

kontraktsbruddet måtte anses å utgjøre et vesentlig kontraktsbrudd. Retten kom til at kjøpet 

var spesielt uheldig for kjøper, og at det forelå rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. 

Retten la vekt på at registrering av bilen til 3 500 kg, innebar at bilens ikke kunne lastes med 

så stor last som tiltenkt. Retten konkluderte med at en reduksjon av lastekapasitet fikk «stor 

praktisk betydning for bilens anvendelighet i daglig bruk» men og at maksimal tillatt totalvekt 

hadde en «reell betydning for bilens verdi». Om de praktiske ulempene dette medførte for 

kjøper, ble det i dommen uttalt, «Når de praktiske ulempene ved en eventuell reduksjon av 

totalvekten ses i sammenheng med uklarheten med hensyn til om bilen i det hele tatt lar seg 

registrere, er lagmannsretten ikke i tvil om at [selgers] kontraktsbrudd representerer et vesent-

lig mislighold.» 

 

Da bilbergingsbilen ikke kunne benyttes slik den var tiltenkt, kom retten til at kontraktsbrud-

det var spesielt uheldig for kjøper slik at kjøpet kunne heves. 

 

At kontraktsbruddet var spesielt uheldig for kjøper, var også tema i LG-2012-37332. Saken 

gjaldt spørsmål om å heve kjøp av seilbåt på 46 fot. Etter at kjøper overtok båten, viste det seg 

at båten led av flere fysiske mangler, blant annet manglet det en del utstyr til båten, samt at 

ulike reparasjoner måtte gjennomføres. Andre mangler som var påberopt, var manglende beta-

ling av avgifter og registrering i Norges seilforbund. I forhold til de fysiske manglene som var 

påberopt, kom retten til at det ikke forelå mangel. Når det gjaldt den andre gruppen mangel, 

som gikk på manglende betaling av avgifter og registrering, kom retten til at det forelå mang-

el, og at denne var vesentlig. Om begrunnelsen for at retten anså kontraktsbruddet som spesi-

elt uheldig for kjøper, ble det blant annet lagt vekt på, at selger ikke klarte å stille med doku-

mentasjon som var nødvendig for at kjøper kunne registre båten. Det ble og vektlagt at selger 

viste liten interesse for å prøve å skaffe nødvendig dokumentasjon, for å få båten registrert. 
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Videre la retten vekt på at det var usikkert om båten noen gang lot seg registrere i NOR. Om 

dette ble det i dommen uttalt «For lagmannsretten er det avgjørende at [selger] etter kontrak-

ten hadde en forpliktelse til å sørge for at de dokumenter som var nødvendig for å få til re-

gistrering ble fremskaffet av ham, og at kontrakten videre må forstås slik at han også bar risi-

koen for at den dokumentasjonen som var nødvendig fra hans side ble fremskaffet slik at re-

gistrering kunne finne sted. Denne forpliktelsen er ikke bare uoppfylt fra [selgers] side, men 

[selger] har etter lagmannsrettens syn også utvist betydelig passivitet under oppfølgingen av 

sine kontraktsforpliktelser på dette punkt.»  

 

Konsekvensen av manglende registrering medførte at kjøper blant annet ikke kunne pantsette 

seilbåten. Da det var usikkert om båten noen gang lot seg registre, kom lagmannsretten til at 

kontraktsbruddet var spesielt uheldig for kjøper. Retten konkluderte derfor med at kontrakts-

bruddet var vesentlig og kjøpet kunne heves. 

 

Det vil imidlertid ikke være av betydning at misligholdet rammer kjøper spesielt hardt, der-

som dette skyldes individuelle forhold som selger ikke kunne regne med.45 Det følger av 

rettspraksis at bare synbare individuelle forhold, vil bli tillagt vekt.  

 

At bare synbare individuelle forhold tas i betraktning ved avgjørelsen av om kontraktsbruddet 

er spesielt uheldig for kjøper, var tema i LG-2003-7930. Saken gjaldt spørsmål om å heve 

kjøp av bruktbil. Bilen var annonsert med antispinn. Etter overtagelse av bilen, viste det seg at 

bilen ikke hadde antispinn-funksjon. Kjøper ville heve kjøpet. Retten kom til at det forelå 

mangel, da det i salgsannonsen stod, at bilen var utstyrt med antispinn. Retten fant imidlertid 

ikke at mangelen var vesentlig, slik at kjøpet kunne heves. Om dette ble det i dommen uttalt, 

«Selv om kjøper rent subjektivt nok hadde en forutsetning om at han skulle ha en bil med an-

tispinn, så har han ikke synliggjort denne spesielle forutsetningen for selger eller selger repre-

sentant.» Da antispinnfunksjon ikke var spesifisert som spesielt viktig for kjøper, ble ikke 

mangelen ansett vesentlig, og kjøper fikk ikke medhold i hevingskravet. 

 

Gjennomgang av rettspraksis, viser at misligholdets betydning for kreditor, er et viktig mo-

ment i vesentlighetsvurderingen. Hvis misligholdet gjør at kjøper ikke får nyttiggjøre seg av 

tingen som tiltenkt, er det mye som taler for vesentlig kontraktsbrudd, og rimelig grunn for 

kjøper til å si seg løst fra kontrakten. 

 

 

                                                 
45 Obligasjonsrett Viggo Hagstrøm 2011 s 432. 
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3.6 Individuelle forhold på kjøpersiden som taler for at misligholdet 

medfører så stor belastning og ulempe for kjøper at han har rimelig 

grunn til å si seg løst fra kontrakten 

 

 

Det følger av rettspraksis, at som ved den individuelle vurderingen av om misligholdet er spe-

sielt uheldig for kjøper, må foretas en individuell vurdering av om misligholdet medfører så 

stor belastning og ulempe for kjøper, at han har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. 

 

Momenter av betydning for å anse at misligholdet påfører kjøper så stor belastning og ulempe 

at han kan ha rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten, er blant annet hvor kjøper må unn-

være tingen i lang tid, når utbedring av misligholdet vil medføre usikkerhet for tingens stan-

dard i fremtiden, hvis misligholdet vil skape problemer for et eventuelt videresalg eller når 

selger har unnlatt å opplyse om vesentlige forhold ved tingen, som selger burde innsett var av 

spesiell betydning for kjøper å få. 

 

Når kjøper må være uten gjenstanden i lang tid, på grunn av at tingen må utbedres, kan dette 

tale for at misligholdet er vesentlig, slik at kjøper kan ha rimelig grunn til å si seg løst fra kon-

trakten. 

 

Et eksempel fra rettspraksis på dette, er å finne i RG-1990-328. Saken gjaldt kjøp av ny laste-

bil, som viste seg å ha en rekke feil og mangler. Om tiden lastebilen var på verksted, ble det 

uttalt på dommens side 339, «Ved levering den 13. oktober 1986 fungerte bilen i bare ca. 3 

uker før den måtte på verksted. P.g.a problemer med tipputstyret og en del andre mangler, 

fikk ikke [kjøper] lastebilen tilbake i brukbar stand før den 4. desember 1986. Lastebilen had-

de med andre ord kun vært operativ i en 3 ukers periode fra bestilling den 10.12.85 til levering 

omtrent 1 år senere». Kjøper fremsatte krav om heving «17.8.87. Lastebilen hadde da i en 

periode fra primo mars og frem til kravet om heving ble fremsatt, stått stort sett like mye som 

den hadde vært på veien. Vitnet Henriksen anslo bilens ståtid (dvs. verkstedsbesøk) i gjen-

nomsnitt var mer enn hver andre dag».  

 

Retten kom her til at siden lastebilen gjentatte ganger, over en lengre periode, hadde vært til 

reparasjon, og at verkstedet ikke klarte å utbedre manglene, tilsa at misligholdet var til stor 

belastning og ulempe for kjøper. Retten konkluderte således med at det forelå vesentlig kon-

traktsbrudd, som ga kjøper rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. 

 

Et annet moment som kan tale for at mangelen er til stor belastning og ulempe for kjøper, er 

hvor utbedring av mangel vil føre til usikkerhet med tanke på tingen standard i fremtiden.  
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Et eksempel på dette, er å finne i tidligere nevnt dom, LB-2016-81429. Saken gjaldt spørsmål 

om å heve kjøp av bolig, blant annet på grunn av fukt, råte, sopp og maurskader. Boligen var 

kjøpt for 5 050 000 kroner. Mangelens omfang bestod av utbedringskostnader på om lag 

4 800 000 kroner. Retten kom til at det forelå mangel ved boligen, og at disse manglene sam-

let, utgjorde et vesentlig kontraktsbrudd, som ga kjøper rimelig grunn til å si seg løst fra kon-

trakten. Ved vesentlighetsvurderingen, la retten blant annet vekt på at manglene ved eien-

dommen ville føre til usikkerhet i fremtiden. Om dette ble det uttalt i dommen: «Sentralt for 

lagmannsrettens vurdering av hevingsspørsmålet er også usikkerheten knyttet til utbedring av 

manglene». Retten la til grunn at «Det er ikke tale om mangler som enkelt kan utbedres for en 

avklart og begrenset sum. Etter lagmannsrettens vurdering tilsier denne usikkerheten at pris-

avslag ikke vil være en adekvat reaksjon».  

 

På grunn av at manglene ved eiendommen skapte usikkerhet med tanke på boligens standard i 

fremtiden, selv etter utbedring var gjennomført, fant retten at det forelå vesentlig kontrakts-

brudd som ga kjøper rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. 

 

Det samme ble resultatet i LG-2008-157119. Saken gjaldt som tidligere nevnt, spørsmål om å 

heve kjøp av bruktbåt. Motoren var oppgitt til å ha gått om lag 1 500 timer. Etter at kjøper 

hadde overtatt båten, viste det seg at motoren hadde gått om lag 13 000 timer. Etter fagkyndi-

ges vurdering, var normal levetid for den type motor saken gjaldt, om lag 20 000 timer. Det 

innebar at motoren, da den ble overtatt av kjøper, hadde gått over halvparten av sin levetid. 

Retten kom til, at dette medførte at motoren hadde mangel, og at denne var vesentlig slik at 

kjøper kunne heve. Ved avgjørelsen av om mangelen var vesentlig, la retten vekt på at mange-

len ville medføre usikkerhet med tanke på dens standard og funksjon i fremtiden. Om dette 

ble det i dommen uttalt: «Lagmannsretten legger til grunn at det er betydelig større risiko for 

at alvorlige feil kan oppstå med en slik motor sammenlignet med en motor som bare har gått 

1500 timer. Rett nok avhenger motorens levetid av både bruk og vedlikehold av motoren. 

Men det er flere forhold som gir grunnlag for usikkerhet ved levetiden for denne motoren.» 

 

Et annet moment som kan tale for at misligholdet er til stor belastning og ulempe for kjøper, 

er at misligholdet vil skape usikkerhet ved videresalg. 

 

Et eksempel på dette er å finne i Agder lagmannsrett avsagt 24 mai 2000.46 Saken gjaldt he-

ving av bruktbil på grunn av speedometerfjusk. Etter overtagelse opplevde kjøper flere uhel-

dige forhold med bilen. Motoren led av vedvarende motorfjusk, samt at bilens speedmoter var 

byttet ut med et uoriginalt speedometer. Kjøper hadde mistanke om at bilen hadde vært kjørt 

                                                 
46 LA-1999-1299- RG-2000-1655 (239-2000). 
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lenger enn speedometeret viste. Det forelå ingen opplysninger om når bilens opprinnelige 

speedometer ble byttet ut med et uoriginalt. Retten la til grunn at dette kunne ha skjedd når 

som helst i bilens levetid, og av mange grunner. Det var også anført at det hadde vært tukling 

med bilens tallskive. Retten la til grunn at også dette kunne vært gjort når som helst i bilens 

levetid, men at det mest sannsynlig ble gjort før kjøper overtok bilen. Lagmannsrettens flertall 

kom til at det forelå et vesentlig kontraktsbrudd, som ga kjøper rett til å heve, og de begrunnet 

dette med at denne «spesielle og kostbare bilen- med den salgspresentasjonen den ble gitt som 

«prakteksemplar» o.l.- ble levert med et uoriginalt speedometer der også tallskivene som viser 

utkjørt distanse er tuklet med. Det er ikke mange kjøpere til en bil av denne kategorien. De 

som kjøper en slik bil er spesielt interesserte. Den er dyr og inneholder avanserte tekniske 

komponenter. Den har stor motorstyrke, betydelig akselerasjonsevne og et sportslig preg. Et 

innbyttespeedometer i en slik bil er egnet til å skape usikkerhet når det ikke er nærmere do-

kumentert når og hvorfor byttet har funnet sted. Når speedometeret i tillegg er tuklet med, er 

dette egnet til å skape ytterligere usikkerhet». Retten la til grunn at «Bilen hadde av disse 

grunner en betydelig lavere markedsverdi enn andre, tilsvarende biler som har originale spee-

dometere som ikke er tuklet med, og man står overfor et betydelig salgslyte».   

 

På grunn av at speedometerfjusk medførte så mye usikkerhet med tanke på bilen forhistorie, 

men og bilens fremtid, kom lagmannsrettens flertall frem til at det forelå vesentlig kontrakts-

brudd som ga kjøper rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. 

 

Det samme ble resultatet i LA-2007-125568. I denne dommen fikk kjøper medhold i hevings-

kravet begrunnet ut fra at mangelen ville skape usikkerhet ved et eventuelt videresalg. Før 

kjøpet av bilen ble gjennomført, hadde selger opplyst kjøper om at bilen hadde vært utsatt for 

en skade, men at skaden var reparert. Selger hadde antydet, at skaden var liten, og at repara-

sjonene som var blitt gjort ikke hadde negative konsekvenser for bilens stand eller verdi. Etter 

at kjøper hadde overtatt bilen, viste det seg imidlertid at bilen hadde hatt omfattende skader. 

Dette hadde ikke selger opplyst kjøper om. Retten kom til at denne utelatte opplysningen ut-

gjorde en mangel, og at den var vesentlig slik at kjøper fikk heve. Ved vesentlighetsvurde-

ringen la retten blant annet vekt på at «Det er grunn til å anta at en brukt bil med såpass om-

fattende reparasjonskostnader i sin historikk, vil være tyngre å selge enn uten slike skader. 

Det er videre det grunn til å anta at forholdet vil ha prisreduserende effekt ved videresalg.»  

 

De to siste dommene viser at rettspraksis ved vesentlighetsvurderingen legger vekt på om 

misligholdet er egnet til å skape problemer for kjøper ved et eventuelt videresalg. Dersom 

misligholdet er egnet til å skape problemer for kjøper ved et videresalg, er dette et moment 

som taler for vesentlig kontraktsbrudd som gir kjøper rimelig grunn til å si seg løst fra kon-

trakten. 
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Et siste moment som kan tale for at misligholdet er til stor belastning og ulempe for kjøper 

slik at han har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten, er hvor selger har unnlatt å opply-

se om tidligere skade ved tingen, før kjøpet kom i stand.  

 

Et eksempel på dette er å finne LG-2007-88318. Saken gjaldt krav om å heve kjøp av cam-

pingvogn. Kjøper fikk ikke opplyst at campingvognen hadde vært utsatt for springflo, og var 

kondemnert, før avtale om kjøp ble inngått. Selger erkjente overfor retten at han ikke hadde 

overholdt opplysningsplikten sin, om dette ble det i dommen uttalt «Selger har for lagmanns-

retten erkjent at han ikke overholdt opplysningsplikten sin, og at det i seg selv er et vesentlig 

kontraktsbrudd som gir rett til heving. Etter lagmannsrettens syn er det med rette at kjøper 

føler seg lurt og ført bak lyset av selger». 

 

Lagmannsretten kom til at selger var å bebreide for ikke å ha opplyst om at campingvognen 

var blitt utsatt for flo, med den konsekvens at campingvognen ble kondemnert og uten garan-

tier som følge av flomskaden. Retten kom således til at misligholdet medførte så stor belast-

ning og ulempe for kjøper, at det forelå vesentlig kontraktsbrudd som ga kjøper rimelig grunn 

til å si seg løst fra kontrakten.  

 

Det samme ble resultatet i tidligere nevnt dom, LA-2007-125568. Saken gjaldt krav om å he-

ve kjøp av bruktbil. Kjøper fikk medhold i krav om å heve kjøpet, idet selger ikke hadde opp-

fylt sin opplysningsplikt om omfang av en tidligere reparasjonsskade, etter påkjørsel bakfra. 

Det ble lagt til grunn i dommen, at selger hadde informert kjøper om at bilen hadde vært utsatt 

for en skade bak, men at skaden var reparert. Retten var imidlertid av den oppfatning at selger 

hadde gitt kjøper inntrykk av at skadeomfanget var lite, samt at reparasjonen ikke hadde nega-

tive konsekvenser for bilens stand eller verdi. Retten mente at selger hadde gitt kjøper grunn 

til å tro at «bilen var så god som ny i alle henseender, bortsett fra at den hadde gått som de-

monstrasjonsbil i forretningen i vel ett år, og i løpet av denne tiden kjørt ca 22 000 km.» 

Lagmannsretten la til grunn at kjøper «betalte en pris som reflekterte oppfatningen av en til-

nærmet ny bil. Nypris for den aktuelle modellen var ca 400 000 kroner, og [kjøper] betalte 

336 517 kroner inkludert omregistreringsavgift. Det [selger] ikke informerte om var at repara-

sjonen ifølge forsikringsoppgjøret hadde kostet ca 80 000 kroner. Det er denne utelatte opp-

lysningen som eventuelt utgjør mangel ved kjøpet.» Retten mente at «I denne situasjonen fin-

ner retten at selger må pålegges en omfattende opplysningsplikt. Prinsippet om lojalitetsplikt i 

kontraktsforhold ligger til grunn for reglene om opplysningsplikten». Videre ble det lagt til 

grunn i dommen at det er «spesielt viktig at den profesjonelle parten ikke holder tilbake in-

formasjon om bilen. Retningslinjene bør være at det er bedre at selger gir for meget informa-

sjon enn at det gis for lite. Selgeren bør gi all informasjonen, og overlate til kjøperen å vurde-

re hva som er viktig for ham». Lagmannsretten konkluderte med at skadeomfanget på bilen 

ikke fikk store konsekvenser for bilen utseende, sikkerhet eller funksjonsnivå. «Tvert imot er 
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bilen etter gjennomført reparasjon etter alt å dømme tilnærmet slik den var før skaden inn-

traff». Lagmannsretten kom likevel til at kjøpet kunne heves, og begrunnet det blant annet i at 

«den vanlige bruktbilkjøper vil mene at det er viktig å få mest mulig informasjon om eventu-

ell kollisjonsskade». Retten var videre av den oppfatning at «det som regel vil være av stor 

betydning å få vite hvor meget det har kostet å reparere skaden. Reparasjonskostnaden indike-

rer i de fleste tilfellene hvor omfattende skaden har vært».  

 

Lagmannsretten kom til at når bilen var reparert for 80 000 kroner, måtte skaden anses å gå 

langt utover det som kunne betegnes som liten eller ubetydelig. Kjøper hadde kjøpt og betalt 

for en bil de oppfattet som tilnærmet ny. En oppfatning som ikke stemte med virkeligheten. 

Retten kom således til at misligholdet, var til så stor belastning og ulempe for kjøper, at det 

forelå rimelig grunn for å si seg løst fra kontrakten. 

 

Samtidig vil det forekomme tilfeller hvor individuelle forhold taler mot heving. Dette vil ty-

pisk gjelde kjøper som tåler kontraktsbruddet bedre enn gjennomsnittskjøperen. 

  

Et eksempel fra rettspraksis er Furustavdommen.47 Saken gjaldt salg av et parti prima furustav 

som viste seg å være av dårligere kvalitet enn avtalt. Høyesterett fant at det partiet med furu-

stav som var mottatt, hadde vesentlig dårligere kvalitet enn avtalt, men fant likevel ikke grunn 

til at kjøper kunne heve kjøpet.48 Høyesterett uttalte at hvorvidt en kjøper kan heve kjøpet på 

grunn av mangel ved gjenstanden, må avgjøres konkret under hensyn til det enkelte tilfellet, 

hensett til om det foreligger særlige forhold, og avgjørelsen må bero på et skjønn over «hvil-

ken betydning mangelen kan antages at hat for kjøperen eller rettere hvad sælgeren i saa hen-

seende maatte gaa ut fra»49. For dette tilfellet forelå det kun mangel ved en liten del av partiet 

med gravstav. Det ble lagt til grunn i dommen at siden kjøper drev bødkerforretning, ville 

kjøper kunne bruke den mangelfulle furustaven til andre formål i virksomheten sin «I nærvæ-

rende tilfælde utgjorde granstaven kun en mindre del av det hele parti, og kjøperen drev bød-

kerforretning, hvori han, efter hvad der er paa det rene, ogsaa kunde gjøre bruk av granstaven. 

Vilde han ikke benytte den til fabrikation av sildetønder, kunde han skille den ut og anvende 

den i andet øiemed»50. 

 

Dommen her er et eksempel på at vesentlig kontraktsbrudd, ikke alltid er tilstrekkelig for å 

heve. Som dommen her illustrerer, beror hevingskravet på en konkret vurdering, hvor både 

hensyn til kjøper og selger må ivaretas. Når kontraktsbruddet ikke rammer kjøper spesielt 

                                                 
47 Rt 1923 s 468. 
48 Rt 1923 s 468 s 470. 
49 Rt 1929 s 468 s 470. 
50 Rt 1929 s 468 s 470. 
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hardt, vil det ikke foreligge en rimelig grunn for å si seg løst fra kontrakten. På den andre si-

den viser rettspraksis at dersom misligholdet er til stor belastning og ulempe for kjøper, vil 

dette være et argument som taler for vesentlig kontraktsbrudd som gir kjøper rimelig grunn til 

å si seg løst fra kontrakten. 

 

 

3.7 Hvilke konsekvenser får det for debitor at kjøpet heves. 

 

 

Selv om vesentlighetsvurderingen i utgangspunktet bedømmes ut fra hvor stort avviket er i 

forhold til riktig oppfyllelse, beror vesentlighetsvurderingen på en helhetsvurdering. Et viktig 

moment i denne vesentlighetsvurderingen, er hvilke konsekvenser det får for selger at kon-

trakten heves jf. Rt 1998 s 1510 «Ekte hussopp» og Rt 1999 s 408 «Borettslagsleilighet». 

Hvis heving vil påføre selger store ulemper, vil dette kunne tale mot heving. 

 

Forhold på selgersiden som kan tale mot at en står overfor et vesentlig kontraktsbrudd etter 

kjøpsloven § 39 første ledd, er blant annet tiden fra overtagelse av tingen, til hevingskravet 

blir fremsatt. Når det har gått lang tid fra overlevering til krav om heving blir fremsatt, har 

selger ofte innrettet seg på at kjøpet er overstått. Et hevingskrav vil da kunne ramme selger 

spesielt hardt. Et annet moment som kan tale mot et vesentlig kontraktsbrudd, er hvor heving 

vil føre til en stor økonomisk belastning for selger. Dette vil typisk ramme selger, som har 

forbrukt pengene, og ikke har mulighet til å tilbakebetale pengebeløpet til kjøper. 

 

I den videre fremstillingen, vil det først bli redegjøre for hvordan tidsforløp kan påvirke ve-

sentlighetsvurderingen. Deretter vil det bli redegjort for hvordan selgerens økonomiske tap 

kan påvirke vesentlighetsvurderingen. 

 

 

3.7.1 Tidsaspektet 

 

En dom fra rettspraksis som kan belyse at tidsmomentet fra overlevering til hevingskrav til 

fremsatt, har blitt tillagt stor vekt ved vesentlighetsvurderingen, er å finne i Rt 1998 s 1510 

«Ekte hussopp». Kjøper fikk ikke heve avtalen men ble tilkjent prisavslag. Ved avgjørelsen av 

om mangelen var vesentlig, ble tidsforløpet et sentralt moment som talte mot heving. Høyes-

terett uttalte på side 1519 «På bakgrunn av det lange tidsforløp vi står overfor i denne saken, 

er jeg kommet til at det kontraktsbruddet som foreligger og de bebreidelser som kan rettes 

mot selgerne, ikke er tilstrekkelig tungtveiende til å begrunne hevingskravet. De øvrige for-

hold som er anført av kjøperne, kan heller ikke være avgjørende. Disse kan det tas tilstrekke-

lig hensyn til innen rammen av et prisavslag».  
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På bakgrunn av at det var gått så mange år fra overlevering til hevingskrav ble fremsatt, kom 

Høyesterett frem til at tidsmomentet ble et viktigere moment å ta hensyn til, enn mangelens 

betydning for kjøper. 

 

At rettspraksis tillegger tidsmomentet stor betydning, er fulgt opp i senere rettspraksis. Et ek-

sempel på dette er å finne i Rt 1999 s 408 «Borettslagsleilighet». I dommen på side 422 blir 

det uttalt at «Det rammer selgeren hardere når hevingskrav først fremsettes etter lang tid». 

Ettersom tiden går vil selger ofte slå seg til ro med at et eventuelt mislighold vil kunne repare-

res med et prisavslag». 

 

Ettersom tiden går, vil selger ha innrettet seg økonomisk på at kjøpet ikke heves. Et hevings-

krav etter lang tid, vil derfor ofte ramme selger hardt. Skadevirkningene blir ofte så alvorlige 

at lovgiver og rettspraksis for slike tilfeller har valgt å skjerpe vesentlighetskravet.51 

 

På den annen side vil ikke alltid tidsmomentet bli tillagt avgjørende vekt ved vesentlighets-

vurderingen. En dom som kan belyse at tidsmoment ikke ble tillagt vekt, er å finne i Rt 2010 s 

710. Saken gjaldt krav om å heve kjøp av bolig på grunn av fukt, trekk og konstruksjonssvak-

heter. Høyesterett kom til at tiden fra tre og et halvt år fra overdragelse av eiendommen til 

hevingskrav ble fremsatt, ikke ble tillagt vekt. Om tidsmomentet ble det uttalt i avsnitt (54): 

«Med den type mangler som her foreligger, som først vil bli avdekket etter en tid, taler tids-

forløpet fra overdragelse til hevingskrave ble satt frem- som var på syv måneder- ikke mot 

heving. Jeg finner det videre klart at tiden på tre og et halvt år som er gått fra overdragelse til 

saken nå får sin endelige avklaring i domstolene, heller ikke kan tillegges vekt. Dette tidsfor-

løpet skyldes først og fremst at de ankende parter stadig har bestridt As krav på heving og kan 

ikke medføre at hevingskravet bortfaller».  

 

Dommen her er et eksempel på at tidsmomentet ikke alltid veier tyngst ved vesentlighetsvur-

deringen, men at det inngår som et av flere momenter i den sammensatte helhetsvurderingen. 

Det er imidlertid flere dommer fra rettspraksis som legger stor vekt på at et langt tidsforløp fra 

overlevering til hevingskrav blir fremsatt, ofte blir et tungt argument som taler mot heving. 

Når det er gått flere år fra overlevering til hevingskrav blir fremsatt, vil dette påføre selger 

større ulemper enn hvor hevingskravet blir fremsatt etter kort tid. Når det er gått flere år fra 

overlevering til hevingskrav blir fremsatt, er det mye som tyder på at rettspraksis krever sterke 

argumenter for å tillate heving jfr Rt 1998 s 1510 «Ekte hussopp». 

 

                                                 
51 Kjøpsrett Viggo Hagstrøm 2005 s 147. 
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3.7.2 Når hevingskrav vil påføre debitor økonomisk belastning 

 

Dersom et hevingskrav påfører selger en stor økonomisk belastning, er dette et moment som 

kan tale mot vesentlig kontraktsbrudd, og rett til å heve. Dette vil typisk ramme selger som 

må ta tilbake en gjenstand som er blitt verdiløs, og i tillegg tilbakebetale kjøpesummen. 

 

Et eksempel på dette, er å finne i LH-2005-80655.Saken gjaldt blant annet spørsmål om rett til 

å heve kjøp av bruktbåt. Etter at kjøper hadde overtatt båten, viste det seg at båten var angre-

pet av tæringsskade. Lagmannsretten fant det bevist at tæringsskadene var forhold ved båten 

som selger kjente til før salget kom i stand, som han ikke hadde opplyst kjøper om. Retten 

kom til at det forelå mangel ved båten, og at denne var vesentlig. På spørsmål om kjøpet kun-

ne heves, ble det i dommen uttalt at: «Når retten skal ta stilling til hevingsspørsmålet, må det 

foretas en helhetsvurdering hvor det også legges vekt på om prisavslag, som alternativ til he-

ving, vil kunne gjenopprette de økonomiske konsekvensene av kontraktsbruddet og også gi en 

adekvat reaksjon mot det kontraktsbruddet som foreligger, jr. Rt-1998-1510» Om kjøper i 

dette tilfelle skulle få heve kjøpet, delte retten seg i et flertall, og et mindretall. Flertallet kom 

til at kjøpet ikke kunne heves, og begrunnet dette ut fra hensyn til selger. Flertallet kom til at 

heving ville påføre selger så stor ulempe og betydelige kostnader, ved å måtte tilbakebetale 

hele kjøpesummen med renter, at de ikke fant det rimelig at kjøpet kunne heves. Om dette ble 

det i dommen uttalt at: «Hevingsinstituttet er en dramatisk misligholdsbeføyelse som kan få 

store konsekvenser, så vel av økonomisk som av praktisk karakter. Det må ved helhetsvurde-

ringen også tas hensyn til hvilken virkning det vil ha for selgeren om kontrakten bortfaller. 

[Selger] har anskaffet ny båt, og det vil påløpe betydelige kostnader for ham dersom han må 

tilbakebetale hele kjøpesummen med renter, betale erstatning til selgeren og deretter bekoste 

reparasjon av båten. For kjøperen Tore Sjøen vil en utskiftning av de spantene som er tæ-

ringsskadet, stille ham i en situasjon som om det ikke hadde foreligget en mangel ved båten. 

De økonomiske utgiftene ved dette dekkes gjennom et prisavslag i kjøpesummen, og utbed-

ringen kan gjennomføres i løpet av en tidsperiode på tre til fire uker.»  

 

Flertallet kom til at det forelå vesentlig kontraktsbrudd som i utgangspunktet ga kjøper he-

vingsrett. Men etter en helhetsvurdering kom retten frem til at de store økonomiske kon-

sekvensene hevingskravet ville påføre selger, talte mot at kjøpet kunne heves. Begrunnelsen 

for at en fant hensyn til selger å veie tyngst i denne saken, var at kjøper kunne avhjelpes med 

et prisavslag. Når hevingskravet ville ramme selger så hardt, fant retten det ikke rimelig at 

kjøper kunne si seg løst fra kontrakten. 
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På den annen side vil ikke alltid hensyn til at heving vil påføre selger en stor økonomisk be-

lastning, tas i betraktning. En dom som kan belyse dette, er tidligere nevnt dom, LB-2016-

81429. Saken gjaldt spørsmål om rett til å heve kjøp av bolig. Etter at kjøper hadde overtatt 

boligen, viste det seg at boligen led av flere mangler, blant annet fukt og råte. Bolig hadde før 

kjøpet kom i stand, en prisantydning på 4 990 000 kroner. Bolig ble solgt for koner 5 050 000. 

Størrelsen på utbedringskostnadene ble anslått til om lag 4 800 000 kroner. Retten kom til at 

manglene ved boligen var vesentlig, og kjøper fikk heve. Hevingskravet innebar i dette tilfel-

let at selger måtte ta tilbake et verdiløst hus, samt tilbakebetale kjøper hele kjøpesummen. 

Hevingskravet påførte selger således en stor økonomisk belastning uten at retten tok hensyn 

til det: «Lagmannsretten kan ikke se at det er avgjørende at heving har negative konsekvenser 

for [selger]». 

 

I denne dommen ble det ikke tatt hensyn til at selger ble påført et stort økonomisk tap ved 

hevingskravet. Etter alle forhold tatt i betrakting, kom retten til at det var mer rimelig at kjø-

per fikk gå fra kontrakten, enn at kjøper skulle kompenseres med et prisavslag og erstatning, 

og sitte igjen med et omfattende renoveringsarbeid. Begrunnelsen for at retten fant at hensyn 

til kjøper veide tyngst i denne saken, var blant annet på grunn av skadens karakter, skadens 

store omfang, og at selger hadde unnlatt å gi opplysninger om boligen som kunne bidratt til at 

eiendommens faktiske tilstand hadde blitt klarlagt på et mye tidligere tidspunkt. Boligens til-

stand innebar at huset mer eller mindre måtte rives og bygges opp på nytt. Dette ville påføre 

kjøper mye arbeid og ulempe. Retten kom derfor frem til at prisavslag ikke ville være en ade-

kvat reaksjon på kontraktsbruddet, og kjøper hadde en rimelig grunn til å si seg løs fra kon-

trakten. 

 

Gjennomgang av rettspraksis viser at tidsmomentet og selgers økonomiske tap ved heving, er 

relevante momenter som inngår i vesentlighetsvurderingen. Har det gått lang tid fra overleve-

ring til hevingskrav blir fremsatt, er dette et relevant moment som taler mot vesentlig kon-

traktsbrudd og rimelig grunn for kjøper til å si seg løst fra kontrakten. Det samme gjelder når 

selger blir påført stort økonomisk tap ved at kjøpet heves. Rettspraksis viser imidlertid at 

tidsmomentet og selgers økonomiske tap ved hevingskravet, ikke alene er avgjørende for he-

vingsadgangen. Vesentlighetsvurderingen beror som tidligere nevnt på en sammensatt hel-

hetsvurdering hvor både hensyn til kjøper og selger skal ivaretas. Vilkåret for å heve, beror 

som sagt på om mangelen og alle forhold tatt i betraktning, har gitt kjøper en rimelig grunn 

for å si seg løst fra kontrakten. 

   

 

3.8 Forhold på debitor sin side som taler for vesentlig kontraktsbrudd 
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Forhold på selgersiden som kan tale for at en står overfor et vesentlig kontraktsbrudd, er blant 

annet hvor selger har opptrådt uaktsomt i kontraktsforholdet.   

 

Et eksempel på dette er å finne i RG-1987-909. Saken gjaldt kjøp av bruktbil. Selger hadde 

valgt å ikke opplyse kjøper om at bilen kort tid før handel ble gjennomført, hadde vært utsatt 

for større skader. Retten la til grunn at dette var opplysninger selger måtte forstå var av betyd-

ning for kjøper. Om selger sin opptreden i kontraktsforholdet, bemerket retten at selger «har 

fortiet opplysninger om den relativt omfattende reparasjonen som bilen hadde gjennomgått 

etter et trafikkuhell, og at dette var opplysninger som [selger] forsto var av vesentlig betyd-

ning for [kjøpers] interesse for kjøpet av bilen. [selger] forledet derfor [kjøper] til å inngå en 

kjøpsavtale han ellers ikke ville ha inngått. [Selger] har således klart handlet svikaktig, og 

[kjøper] gis derfor medhold i sitt krav om heving».52 

 

Da retten kom frem til at selger hadde opptrådt uaktsomt i kontraktsforholdet, fant retten det 

ikke nødvendig å drøfte om mangelen var vesentlig. 

 

Det samme ble resultatet tidligere nevnt dom, LB-2016-81429. Saken gjaldt spørsmål om å 

heve boligkjøp da det viste seg at eiendommen led av flere mangler som selger visste om før 

kjøpet kom i stand, men som han ikke hadde opplyst kjøper om. Sentralt for lagmannsrettens 

vurdering av hevingsspørsmålet var blant annet, at selger hadde opptrådt uaktsomt i kontrakts-

forholdet ved ikke å opplyse om forhold ved boligen som ville beskrevet boligens faktiske 

tilstand. Om dette ble det i dommen uttalt: «Lagmannsretten kan ikke se at det er avgjørende 

at heving har negative konsekvenser for [selger]. Ved vurderingen har lagmannsretten sett hen 

til at [selger] unnlot å gi opplysninger om forhold ved eiendommen som ville bidratt til å be-

skrive dens tilstand.» 

 

Når det gjelder selgers tilbakeholdelse av opplysninger om tingen, vil det likevel ikke være 

slik at tilbakeholdelse av enhver opplysning vil føre til at det foreligger vesentlig kontrakts-

brudd. 

 

En dom som kan belyse dette er, Rt 1998 s 1510 «Ekte hussopp». Etter overtagelse ble det 

påvist at boligen var angrepet av råteskade og ekte hussopp. Det viste seg at selger hadde vært 

klar over råteskadene, men ikke at boligen også var angrepet av ekte hussopp. Ved vurdering 

av om mangelen representerte et vesentlig kontraktsbrudd, la lagmannsretten avgjørende vekt 

på at selger hadde opptrådt uaktsomt ved å ikke opplyse kjøper om råteskadene. Høyesterett 

var imidlertid ikke enig med lagmannsretten i dette, og uttalte i dommen s 1519 «Ved sin vur-

                                                 
52 RG-1987-909 S 911. 
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dering av om kontraktsbruddet har lagmannsretten lagt særlig vekt på at selgerne ved kon-

traktsslutningen unnlot å gi kjøperne opplysninger om råteskadene som var søkt utbedret, jf 

avhendingslova § 3-7. Ut fra lagmannsrettens fremstilling av saksforholdet må det imidlertid, 

som nevnt, legges til grunn at selgerne verken kjente til eller burde ha forstått at det var et 

hussoppangrep i eiendommen. Det selgerne kjente til og unnlot å opplyse om, var en råteska-

de. Dette er noe annet enn hussoppskade. Unnlatelse av å gi opplysninger om råteskadene kan 

derfor etter min mening ikke tillegges den avgjørende betydning ved vurderingen av om kon-

traktsbruddet som lagmannsretten har tillagt det».  

 

Dersom man tar utgangspunkt i denne dommen, kan det tenkes at graden av skyld hos selger, 

vil være av sentral betydning for hvorvidt unnlatelse av å gi opplysninger vil resultere i et 

vesentlig kontraktsbrudd og rett til å heve kjøpet eller ikke. 

 

Dersom det foreligger kontraktsbrudd fra selger sin side som han ikke vil rette opp i, vil dette 

være et argument som taler for at en står overfor et vesentlig kontraktsbrudd som gir kjøper 

rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten.  

 

Et eksempel fra rettspraksis om dette er å finne i RG-1995-1050. Saken gjaldt krav om å heve 

kjøp av bruktbil. Retten kom til at de mangler som var oppstått ved bilen, ikke var tilstrekke-

lig til å utgjøre et vesentlig kontraktsbrudd. Retten kom imidlertid til at kjøpet kunne heves 

med bakgrunn i at selger ikke var behjelpelig med å rette de mangler ved bilen som var opp-

stått. Om selgers opptreden i kontraktsforholdet, fremkommer det i dommen at «Retten finner 

det også betenkelig at kjøper, i forbindelse med automatgirkassen, har måtte gå til det skritt å 

oppsøke advokat for å komme i en forhandlingsposisjon med selger.».53 Retten la videre vekt 

på at «Det faktum at selger i utgangspunktet er avvisende til kjøpers reklamasjoner…fremstår 

for retten som en noe tvilsom praksis».54 Om selgers manglende vilje til å rette opp i de mang-

ler som var oppstått ved bilen, ble det i dommen uttalt at: «Retten bemerker at kjøper ved et 

kjøp som dette, og i den konkrete situasjonen som oppstod, kan stille store forventninger til 

selger om at denne vil gjøre sitt ytterste for at kjøper ikke skal bli skadelidende, noe retten 

ikke kan se at selger har gjort i dette tilfellet».55 

 

Etter en helhetsvurdering med bakgrunn i selgers opptreden i kontraktsforholdet, kom retten 

til at kjøpet kunne heves. Dommen her er et eksempel på at selgers motvilje til å rette opp i 

kontraktsbrudd, vil være et argument som taler for vesentlig kontraktsbrudd som gir kjøper 

rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. 

                                                 
53 LG 1995-1050 s 1058. 
54 LG 1995-1050 s 1058. 
55 LG 1995-1050 s 1058. 
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Et annet forhold på selgersiden som kan tale for vesentlig kontraktsbrudd og rett til å heve, er 

hvor selger er klar over at misligholdet vil kunne få stor betydning for kjøper uten at han tar 

hensyn til dette. 

 

Et eksempel på dette, er å finne i dom avsagt i LB-1996-537. Saken gjaldt spørsmål om å he-

ve kjøp av luksusbil. Etter at kjøper hadde overtatt bilen, viste det seg at bilen hadde gått 

110000 km og ikke 28 000 km som avtalt. Retten fant at dette utgjorde et vesentlig kontrakts-

brudd. Ved vesentlighetsvurderingen ble det lagt vekt på at det er av stor betydning ved kjøp 

av bruktbil, hvor langt bilen har gått. Kjøper hadde i dette tilfellet informert selger om at det 

var spesielt avgjørende for ham å få en bil som hadde gått lite. Når kjøper da får en bil som er 

gått langt, ble det i dommen uttalt: «Lagmannsretten er enig med kjøper i at dette er et betyde-

lig avvik, som også må anses som et vesentlig kontraktsbrudd. Ved bilkjøp, er det av stor be-

tydning hvor langt bilen har gått. Det legges også til grunn at det for [kjøper] var spesielt av-

gjørende å få en bil som hadde gått lite. Han hadde besiktet flere, men foretrakk å kjøpe hos 

[selger] fordi de kunne tilby en bil som bare hadde gått 28000 km. Da dette var ekstra lavt for 

en 3 år gammel Mercedes, dvelte partene også en del ved forholdet. Men selger Leo Kobber-

stad bekreftet at det stemte med servicehefte. Lagmannsretten legger således til grunn at det 

lave kilometertall var synbar utslagsgivende forutsetning for [kjøper] valg.»  

 

Dommen her er et eksempel på at dersom misligholdet får stor betydning for kjøper, samt at 

dette var synbart for selger, er det forhold som taler for at en står overfor et vesentlig kon-

traktsbrudd. De negative konsekvensene som misligholdet i slike tilfeller påfører kjøper, vil 

ofte tillegges stor betydning når kontrakten ellers gir lite veiledning ved avgjørelsen av om en 

står overfor et vesentlig kontraktsbrudd eller ikke. 

 

En dom fra rettspraksis som kan belyse hvor viktig det er at selger må være klar over at mis-

ligholdet betyr meget for kjøper for å kunne heve, er å finne i Rt 1999 s 408 «Borettslagslei-

lighet». Høyesterett kom til at selger ikke visste eller burde vite at garasjeplass var spesielt 

viktig for kjøper. Retten kom således frem til at manglende garasjeplass, ikke representerte et 

vesentlig kontraktsbrudd som ga kjøper rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten.  Høyeste-

rett uttalte blant annet på s 422 «Jeg ser det slik at ingen av partene kan bebreides at forholdet 

ikke tidligere ble oppdaget. Det er ikke noen konkrete forhold som tilsier at garasjeplassen 

betydde spesielt meget for kjøperen. Hun hadde ikke selv bil». Skulle kjøper ha behov for 

parkeringsplass var det mulig for kjøper å leie dette. Det forelå således ikke rimelig grunn for 

kjøper til å si seg løst fra kontrakten.   
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Gjennomgang av rettspraksis viser at dersom selger har opptrådt uaktsomt eller svikefullt i 

kontraktsforholdet, er dette momenter som taler for at en står overfor et vesentlig kontrakts-

brudd, som gir kjøper rimelig grunn for å si seg løst fra kontraktsforholdet.   

  

 

 

3.9 Formålet med kontraktsinngåelsen 

  

Formålet med å inngå kontrakten vil være er et relevant moment i vesentlighetsvurderingen. 

Dersom formålet med kjøpet blir forfeilet, tillegges dette ofte vekt. 

 

Et eksempel fra rettspraksis som belyser viktigheten av formålet med kontrakten, er å finne i 

LB 2014-158500. Saken gjaldt salg av kjøretøy, solgt som hestebil. Kjøper skulle bruke kjøre-

tøyet til frakt av hest og utstyr. Etter at kjøper overtok kjøretøyet, viste det seg at hestebilen 

ikke kunne brukes lovlig til frakt av hest på grunn av at kjøretøyets egenvekt var uriktig opp-

ført i vognkortet. Kjøper fremmet da krav om å heve kjøpet. Lagmannsretten kom til at bilen 

hadde mangel, og at denne var vesentlig. Ved vesentlighetsvurderingen la lagmannsretten stor 

vekt på formålet ved kjøpet. Om dette ble det uttalt: «Mangelen må anses for å være vesentlig 

da kjøretøyet ikke kan brukes som hestebil som forutsatt, slik at vilkåret for heving klart er til 

stede.» 

 

Dommen her er et eksempel på at formålet med å inngå kontrakten, vil være et relevant mo-

ment i vesentlighetsvurderingen. Dersom formålet med kjøpet blir vesentlig forfeilet, taler 

dette for vesentlig kontraktsbrudd, som gir kjøper rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. 

 

Det samme ble resultatet i LB-1998-3016. Kjøper hadde kjøpt massasjebad for installasjon på 

hyttens baderom. Massasjebadet ble plassert på baderommet som avtalt, og etter kort tid opp-

stod det overoppheting og fare for brann. Etter de fagkyndiges vurdering, var det massasjeba-

dets plassering som var årsaken til branntilløpet. Slik karet var plassert, ble det ingen luftig 

mellom gulvet og karet, og dette medførte fare for brann. I den fagkyndiges konklusjon, 

fremkom det at «Karet egner seg ikke å stå på oppvarmet gulv uten at det er god lufting mel-

lom karets underside og gulvets overflate.» Lagmannsretten la den fagkyndiges vurdering til 

grunn, og det var ikke tvil om at selger ikke hadde opplyst kjøper om faren ved å plassere 

karet på oppvarmet gulv. Retten kom og til at det hadde vært klart for selger hvor karet skulle 

plasseres, og hvilke formål kjøper hadde. Selger var fagmann og den som burde ha undersøkt 

om karet var egnet til å stå på gulv med varmekabler eller ikke. Når karet viste seg å ikke 

kunne brukes til sitt formål, forelå det vesentlig kontraktsbrudd som ga kjøper rimelig grunn 

for å si seg løst fra kontrakten. 
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Tidligere rettspraksis viser at kjøpers formål ved å kjøpe tingen, er et relevant moment i hvor-

vidt en står overfor et vesentlig kontraktsbrudd eller ikke. Dersom formålet med kjøpet blir 

vesentlig forfeilet, er dette et argument som taler for at en står overfor et vesentlig kontrakts-

brudd som gir kjøper rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. 

 

 

 

3.10 Betydningen av alternative misligholdsbeføyelser 

 

 

Hvis misligholdet kan avhjelpes gjennom andre misligholdsbeføyelser, som for eksempel 

gjennom retting, prisavslag eller erstatning, vil dette tale mot at det foreligger vesentlig kon-

traktbrudd og rimelig grunn for kjøper til å si seg løst fra kontrakten.56 

 

Det følger av forarbeidene til kjøpsloven at vurdering av om mangelen er vesentlig, må bero 

på en helhetsvurdering hvor blant annet mulighetene til å avhjelpe mangelen må tas i betrakt-

ning.57 Denne rettsoppfatning er og lagt til grunn i rettspraksis, jf. blant Rt 1998 s 1510 hvor 

det blant annet uttales at det ved helhetsvurdering må «legges vekt på om et prisavslag, som 

alternativ til heving, vil kunne gjenopprette de økonomiske konsekvensene av kontraktsbrud-

det og også gi en adekvat reaksjon mot det kontraktsbruddet som foreligger».58 Dette er fulgt 

opp i senere rettspraksis blant annet Rt 1999 s 408 s 421. 

 

Begrunnelsen for at det ved vesentlighetsvurderingen skal vurderes om kontraktsbruddet kan 

avhjelpes ved bruk andre misligholdsbeføyelser enn hevingsbeføyelsen, er begrunnet ut fra 

hensyn til selger. En hevingsbeføyelse vil ofte påfører selger store ulemper, og et økonomisk 

tap. Når kjøper kan avhjelpes ved andre misligholdssanksjoner, som retting, prisavslag og 

erstatning, vil dette fremstå som en rimeligere og mer fornuftig løsning på kontraktsbruddet. 

 

Vilkåret for å benytte alternative misligholdssanksjoner er imidlertid betinget av flere forhold. 

For det første følger det av rettspraksis, at det må foreligge andre alternative misligholdssaks-

joner som kan rette opp i kontraktsbruddet.59 For det andre, må alternative misligholdsbeføy-

elser være en adekvat reaksjon mot kontraktsbruddet, jf. Rt 1998 s 1510 «Ekte hussopp».60  

 

                                                 
56 Kjøpsrett Viggo Hagstrøm 2005 s 148. 
57 Ot.prp.nr 80 (1986-1987) s 91. 
58 Rt 1998 s 1510 s 1518. 
59 LG -2005-118686. 
60 Rt 1998 s 1510 s 1518. 
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I den videre fremstillingen, vil det først bli redegjort for hvordan retting av mangler kan på-

virke vesentlighetsvurderingen. Deretter vil det bli redegjort for konsekvensen av mislykkede 

avhjelpsforsøk. Til slutt vil det bli redegjort for hvordan prisavslag kan påvirke vesentlighets-

vurderingen. 

 

 

 

3.11 Betydning av retting som alternativ til heving 

 

 

Hvis misligholdet kan avhjelpes ved at selger kan rette de mangler som er oppstått i kontrakts-

forholdet, vil dette tale mot at en står overfor et vesentlig kontraktsbrudd, og rett til å heve.61 

 

Etter kjøpsloven § 36 første ledd, kan selger kreve å få rettet mangler eller foreta omlevering 

når dette kan skje uten «vesentlig ulempe» for kjøperen, og uten risiko for at kjøperen får 

dekket sine utlegg av selgeren. Hva som er vesentlig ulempe, må vurderes konkret i kontrakts-

forholdet.  

 

Hovedregelen etter lovbestemmelsene er således at selger har en ubetinget rett til å foreta ret-

ting, eller omlevering av tingen, fremfor at kjøper kan kreve å heve avtalen.  

 

Et eksempel fra rettspraksis på selgers retteadgang, er å finne i LE-2008-128377. Saken gjaldt 

spørsmål om rett til å heve kjøp av melkerobot. Kjøper fikk ikke medhold i hevingskravet. I 

dommen ble det uttalt at hvorvidt kjøpet kan heves, beror på «mangelens betydning og mulig-

hetene for avhjelp». Begrunnelsen for at retten kom til at kjøpet ikke kunne heves, var at blant 

annet at reparasjonen ville være forholdsvis enkel å gjennomføre og kun koste 1 200 kroner. 

Når selger uten store kostnader, og uten å påføre kjøper vesentlig ulemper, kom retten til at 

kjøper ikke hadde rimelig grunn til å si seg løs fra kontrakten. 

 

Det samme ble resultatet i LB 2012-79734. Saken gjaldt som tidligere nevnt, krav om å heve 

kjøp av massasjebad. Kjøper hadde hatt småproblemer ved massasjebadet siden hun overtok 

det. Tålegrensen til kjøper var nådd, og selger ble nektet å rette mangel. Lagmannsretten kom 

til at de problemer som var oppstått med massasjebadet, ikke utgjorde et vesentlig kontrakts-

brudd, og la til grunn at selger ville ha rettet de feil som var oppstått, dersom de hadde fått 

                                                 
61 Rt 1998 s 1510. 
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anledning til det. Om selgerens retteadgang, ble det uttalt at «Selgers rettingsadgang går her 

foran kjøpers hevingsadgang».62  

 

Dommene her et er eksempel på at selger sin rett til å utbedre mangler som er oppstått, går 

fremfor kjøpers ønske om å heve kjøpet. Begrunnelsen for dette er blant annet at heving ofte 

påfører selger et økonomisk tap. Det vil fremstå som urimelig å påføre selger store økonomis-

ke tap, hvis dette kan unngås ved at han retter opp i kontraktsbruddet. Vilkåret for dette er 

imidlertid betinget av at rettingen kan gjennomføres uten at det påfører kjøper store ulemper.  

 

Hvis retting av tingen medfører at tingens verdi reduseres i forhold til en mangelfri ting, vil 

dette tale mot at retting ikke kan skje uten vesentlig ulempe for kjøper. Det innebærer at kjø-

per vil kunne avvise selgers tilbud om retting.63 

 

 

3.12 Betydning av mislykkede avhjelpsforsøk 

 

 

Etter kjøpsloven § 34 er det ikke lovfestet antall retteforsøk. At selger har foretatt retting av 

mangler tidligere, vil ikke gi kjøperen rett til å nekte selger et nytt retteforsøk. Men hvis en 

står overfor tilfeller hvor det blir foretatt mange rettinger, kan ulempen bli så stor for kjøper, 

at han kan avvise ytterlige retteforsøk, og heve kjøpet.64 

 

Et eksempel på dette er å finne i LB 2011-83733. Saken gjaldt kjøp av ny varebil til bruk i 

jobb. Kjøper hadde hatt gjentatte problemer med bilen, som medførte mange opphold på verk-

sted, og perioder hvor kjøper ble uten bil. Lagmannsretten hadde ikke noe å utsette på selge-

rens villighet til å utbedre varebilen, men viste til at bilen hadde omfattende problemer som 

var vanskelig å identifisere og reparerer. Lagmannsretten la vekt på at ulempen for kjøper 

med stadige reparasjoner hadde vært stor. Dette medførte at kjøper hadde mistet «tillit til kjø-

retøyet». Når det gjaldt selgers antall retteforsøk, viste lagmannsretten til forarbeider til kjøps-

loven § 36, hvor det fremkommer at «blir det mange rettinger, kan den samlede ulempe bli så 

stor og kjøperens tillit til tingens egenskap så svekket at han vil kunne avvise ytterligere ret-

ting og heve kjøpet». Lagmannsretten viste til «mengden av rettinger, utbedringer og forbed-

ringer en kjøper skal tåle på en kjøpsgjenstand har et tak». Retten mente at det «går en grense 

for hvor mange reparasjoner en kjøper av ny bil må finne seg i» Lagmannsretten kom til at 

selgerens utbedringsrett i denne saken var «uttømt» og kjøper fikk heve kjøpet. 

                                                 
62 LB-2012-79734.  
63 Ot.prp.nr 80 (1986-1987) s 88. 
64 Ot.prp.nr 80 (1986-1987) s 88. 
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Det samme ble resultatet i dom avsagt i Gulating lagmannsrett 15 juli 2003.65 Saken gjaldt 

spørsmål om rett til å heve kjøp av båt. Etter at kjøper hadde overtatt båten, viste det seg at 

båten hadde flere mangler, og båten måtte igjennom en rekke reparasjoner. På grunn av gjen-

tatte problemer ved båten, som selger ikke klarte å rette opp i, fikk kjøper levert en ny båt. Det 

viste seg at den nye båten også hadde flere mangler, som selger ikke klarte å rette opp i. Kjø-

per krevde å heve kjøpet.  Retten kom til at det forelå mangler ved den nye båten som samlet 

sett var vesentlig. Spørsmålet retten måtte ta stilling til, var om selger fortsatt hadde rettead-

gangen i behold. Flertallet kom til at selger hadde tapt retten til å foreta retting. Ved rettens 

vurdering, ble det i dommen uttalt: «Flertallet har lagt til grunn at levering av 1996- båten må 

anses som en omlevering for å avhjelpe de omfattende problemer [kjøper] har hatt med 1994- 

båten. Når det så konstateres mangler ved den båten som skulle avhjelpe manglene ved den 

første båten, må dette ha betydning for hvor langt retten til å foreta retting går.» Ved avvei-

ingen av partenes interesser i saken, viste retten til de omfattende reparasjonene begge båtene 

hadde vært gjennom. Retten viste til at den første båten hadde vært på 11 verkstedsreparasjo-

ner. Dette medførte betydelig begrensning i bruken av båten. Bare to måneder etter at kjøper 

fikk ny båt, oppstod det under ferietur, totalhavari på den ene motoren. Dette medførte av-

brudd i ferien på seks dager. Båten måtte få helt ny motor. Videre viste det seg at båten hadde 

diverse andre mangler og problemer. Blant annet oppstod det problemer med ankervinsj, gass-

regulator og lekkasjer i overbygningen. Om båtenes omfattende reparasjoner, ble det i dom-

men uttalt: «på dette tidspunkt gått fem år siden [kjøper] fikk levert den første båten, og i dis-

se årene hadde det vært behov for en rekke verkstedopphold for å avhjelpe mangler, herunder 

lekkasjer på 1994-båten. Manglene har etter flertallets oppfatning samlet medført en klar be-

grensning i båtbruken, både i omfang og kvalitetsmessig. I tillegg kommer den betydelige 

belastningen arbeidet med reklamasjonene har medført praktisk og mentalt. På bakgrunn av 

reparasjonsforsøket i april 1999 og tidligere erfaringer, har flertallet forståelse for at [kjøper] 

ikke lenger har tillit til at [selger] ville klare å reparere båten på en tilfredsstillende måte.» 

Retten kom etter dette frem til at selger sin rettemulighet var uttømt og uttalte, det vil i dette 

tilfeller fremstå som en «vesentlig ulempe for [kjøper] om han skulle finne seg i ytterligere 

avhjelpsforsøk». 

 

Gjennomgang av rettspraksis viser at selv om loven ikke har oppstilt begrenset retteforsøk, vil 

gjentatte rettinger kunne medføre så stor ulempe for kjøper, at retten finner mangelen vesent-

lig slik at kjøper har rimelig grunn for å si seg løst fra kontrakten. 

 

 

                                                 
65 LG-2003-9386- RG-2004-1593. 
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3.13 Betydningen av prisavslag som alternativ til heving 

 

 

Ved praktisering av vesentlighetskravet skal det etter rettspraksis legges vekt på om «prisav-

slag, som alternativ til heving, vil kunne gjenopprette de økonomiske konsekvensene av kon-

traktsbruddet».66 Det innebærer, at hvis et prisavslag vil kunne gjenopprette ubalansen som er 

oppstått på grunn av mangelen, vil kjøper normalt ikke kunne heve kjøpet.67  

 

Forholdet mellom prisavslag og heving var tema i tidligere nevnt dom, Rt-2010-710. Saken 

gjaldt spørsmål om å heve kjøp av bolig på grunn av flere mangler. Ved avgjørelsen av om 

mangel var vesentlig, slik at kjøpet kunne heves, ble det uttalt på dommens avsnitt (48): «Et-

ter omstendighetene vil det kunne være et vesentlig moment ved spørsmålet om kjøpet kan 

heves- og i mange tilfeller det avgjørende moment- om prisavslag vil gjenopprette de økono-

miske konsekvensene av kontraktsbruddet.» I samme avsnitt legger retten til grunn at prisav-

slag likevel ikke er det eneste relevante momentet som må tas i betraktning, det kreves i til-

legg at prisavslag må være en «adekvat reaksjon» på kontraktsbruddet. I denne saken kom 

retten til at prisavslag ikke var en adekvat reaksjon på kontraktsbruddet, og la da vekt på 

ulempene det ville påføre kjøper, å måtte rette de mangler som var oppstått. 

 

Forholdet mellom prisavslag og heving var også tema i LB-2008-95064. Saken gjaldt spørs-

mål om rett til å heve kjøp av bolig, da det viste seg at selger hadde unnlatt å fortelle kjøper at 

garasjen på eiendommen som boligen hadde eksklusiv bruksrett til, skulle rives. Garasjen 

kunne ikke benyttes til bilparkering, men ble benyttet som bod. Kjøper hadde forklart for sel-

ger at muligheten til å benytte garasjen som bod, var helt avgjørende for ham da han bestemte 

seg for å kjøpe boligen. Begrunnelsen for at muligheten til å benytte garasjen som bod var 

viktig for kjøper, var at boligen salget gjaldt, lå i annen etasje med bratt utvendig trapp opp til 

inngangsdøren. Dette medførte at behovet for bod på bakkeplan ble langt større enn det ellers 

ville vært. Retten konkluderte med at det forelå mangel, og at denne var vesentlig slik at kjø-

pet kunne heves. Om bruk av alternative misligholdsbeføyelser, vurderte retten om prisavslag 

kunne gjenopprette de økonomiske konsekvensene av kontraktsbruddet, men retten fant ikke 

at prisavslag var en adekvat reaksjon. Om dette ble det i dommen uttalt at: «Prisavslag kan 

langt på vei gjenopprette de rent økonomiske konsekvensene av kontraktsbruddet, men er ikke 

en adekvat reaksjon i det foreliggende tilfellet. Hvis [kjøper] skal fortsette å bebo eiendom-

                                                 
66 Rt 1999 s 408 s 421. 
67 Rt 1999 s 408 s 422. 
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men, har han behov for garasjen som oppbevaringssted m.v.» På grunn av kjøperens særlige 

behov for å bruke garasjen som oppbevaringssted, kunne ikke prisavslag avhjelpe mangelen. 

Prisavslag ble da ikke ansett å være en adekvat misligholdsbeføyelse.     

 

LB-2010-191804 er nok et eksempel på betydningen av prisavslag som alternativ til heving. 

Saken gjaldt spørsmål om å heve kjøp av båt etter forbrukerkjøpsloven § 32. Lagmannsretten 

kom frem til at det forelå mangel ved båten. Mangelen ble derimot ikke ansett å være vesent-

lig. Ved vesentlighetsvurderingen ble det lagt vekt på hvilken betydning mangelen hadde for 

kjøper. Retten la til grunn at skjevheten ved båten ikke innvirket på båtens kjøreegenskaper, 

sjøsikkerhet eller funksjonalitet. Dette tilsa at manglene ved båten ikke var særlig alvorlige, 

og da uvesentlige etter lovens regler. Lagmannsretten kom imidlertid til at skjevheten utgjorde 

en relevant mangel, men denne mangelen kunne kompenseres med prisavslag. Kjøper fikk 

derfor ikke heve kjøpet. 

 

Hvis en står overfor et kontraktsbrudd hvor kjøper kan kompenseres for sine ulemper ved 

kontraktsbruddet gjennom et prisavslag, tillegges dette normalt stor vekt ved vesentlighets-

vurderingen.68 Heving rammer ofte selger hardt, prisavslag vil i mange tilfeller være en aksep-

tabel mellomløsning.69  

 

Dette var tilfellet i tidligere nevnt dom, Rt 1999 s 408. Saken gjaldt salg av borettslagsleilig-

het med garasjeplass. Etter at kjøper hadde overtatt leiligheten, viste det seg at det ikke fulgte 

med noe garasjeplass til leiligheten. Kjøper ville heve kjøpet. Høyesterett kom frem til at 

manglende parkeringsplass ikke utgjorde et vesentlig kontraktsbrudd, og kjøper fikk ikke he-

ve. Høyesterett la vekt på at kjøperens tap på grunn av kontraktsbruddet, ville utgjøre utgifter 

til leie av parkeringsplass. Dette tapet kunne kompenseres ved et prisavslag.70 

 

Det samme ble resultatet i LE-2016-6571. Saken gjaldt spørsmål om å heve kjøp av varelager, 

da det viste seg å være mindre enn avtalt. Retten kom til at avviket ikke var ubetydelig, men 

kom til at kjøpet ikke kunne heves, og begrunnet dette med at kjøper kunne kompenseres for 

mangelen ved et prisavslag. Om betydningen av prisavslag fremkommer det i dommen at 

«muligheten for å kompensere for mangelen ved å gi kjøperne prisavslag et klart argument 

mot heving». Lagmannsretten kom til at et prisavslag i denne saken, var en tilfredsstillende 

kompensasjon for at varelageret var mindre enn kontrakten tilsa. 

 

                                                 
68 Rt 2010 s 710 avsnitt (48). 
69 Kjøpsrett Viggo Hagstrøm 2005 s 149. 
70 Rt 1999 s 408 s 421. 
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Tidligere rettspraksis viser at dersom et kontraktsbrudd kan kompenseres ved å gi et prisav-

slag, er dette et sterkt argument som taler mot et vesentlig kontraktsbrudd og rett til å heve. 

Begrunnelsen for dette, er blant annet at heving ofte påfører selger et økonomisk tap. Hvis 

kjøper kan avhjelpes med et prisavslag, vil dette være et mildere inngrep overfor selger. I ma-

ge tilfeller vil en mangel kunne avhjelpes gjennom et prisavslag, det vil da ikke foreligge ri-

melig grunn for kjøper å si seg løst fra kontrakten. 

 

 

3.14 Unntak fra vesentlighetsvurderingen 

 

 

For noen kontraktstyper gjelder det et lempeligere eller skjerpet vesentlighetskrav for å kunne 

heve.71 I den videre fremstillingen vil det først bli redegjort for kontrakter med skjerpet ve-

sentlighetskrav. Deretter vil det bli redegjort for kontrakter med et lempeligere vesentlighets-

krav. 

 

 

3.14.1 Kontraktstype med skjerpet vesentlighetskrav 

 

 

Eksempel på kontrakter hvor det oppstilles et skjerpet vesentlighetskrav, er i tilvirkningskjøp 

jf. kjøpsloven § 26. Med skjerpet vesentlighetskrav, menes at selv store avvik fra riktig opp-

fyllelse, ikke er tilstrekkelig for å kunne heve kjøpet.72 

 

Skjerpet vesentlighetskrav i tilvirkningskjøp er for det første begrunnet i en sterkere vektleg-

ging av selgers interesser.73 I tilvirkningskjøp er varen bestilt etter kjøperens spesielle ønsker 

og krav. Heving av slike kjøp, vil ofte påføre selgeren store tap, fordi han kan bli sittende 

igjen med tingen uten mulighet for videresalg. Hvis selger imidlertid kan disponere tingen, 

enten ved videresalg, eller på annen måte, uten å bli påført tap, vil de vanlige hevingsreglene 

gjelde.74 For det andre, vil ikke kjøper ha like stort behov for å heve kjøpet, da han normalt 

sett ikke kan skaffe seg en tilsvarende gjenstand på markedet.75 

 

                                                 
71 Obligasjonsrett Viggo Hagstrøm 2011 s 440. 
72 Obligasjonsrett Viggo Hagstrøm 2011 s 440. 
73 NOU 1993:27 s 82. 
74 Ot.prp.nr 80 s 71. 
75 NOU 1993:27 s 82. 
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LH-2002-410, er et eksempel på det strenge hevingskravet som gjelder for tilvirkningskjøp. 

Saken gjaldt spørsmål om å heve kjøp av spesialbestilt palleproduksjonsmaskin. Etter at kjø-

per overtok maskinen, viste det seg at den ikke hadde de kvaliteter kjøper hadde sett for seg. 

Kjøper anførte ni ulike mangler ved maskinen. Retten kom til at seks av disse utgjorde mang-

el. Om de ulike manglene ble det uttalt at: «flere av disse tilpassende løsningene fører til at 

maskinene ikke fullt ut har de egenskaper slike maskiner vanligvis har, og at kvaliteten på 

produktet avviker noe fra kvaliteten på «standardmaskinen». Lagmannsretten fant imidlertid 

ikke, at manglene var av en slik karakter eller slikt omfang, at en stod overfor et vesentlig 

kontraktsbrudd, som ga kjøper rett til å heve kjøpet. Retten la da vekt på at kjøpet gjaldt til-

virkningskjøp, og at formålet med kjøpet ikke var vesentlig forfeilet. Om dette ble det i dom-

men uttalt at: «Det er ved vurderingen sett hen til at kjøpet gjelder et tilvirkningskjøp, og at 

det ikke kan sies å foreligge vesentlig formålsforfeiling». Ved begrunnelsen for at retten ikke 

fant at det forelå vesentlig formålsforfeiling, ble det vist til selskapets årsregnskap.  Årsregn-

skapet viste at selv om maskinen hadde en del mangler, klarte den å produsere etter sitt for-

mål. Maskinen hadde produsert om lag 60 paller. Dette tilsvarte en omsetning på 3, 6 millio-

ner kroner. Hadde maskinen ikke hatt disse manglene, ville maskinen kanskje klart å produse-

re mer, slik at omsetningen hadde økt, men dette ble ikke tillagt vekt, da maskinen produserte 

etter sitt formål. Ved avgjørelsen av at kjøpt ikke kunne heves, la retten stor vekt på at heving 

av kjøpet ville «være tyngende» for selger, og la da vekt på et dekningssalg ville være «pro-

blematisk» å få til. Retten kom derfor frem til at kjøper i dette tilfelle måtte nøye seg med et 

prisavslag. 

 

Selv om det er oppstilt et strengere vesentlighetskrav for å heve i tilvirkningskjøp, er det imid-

lertid ikke slik at rettspraksis avskjærer et hvert hevingskrav.  

 

Et eksempel på dette er å finne i LF-2003-16648. Saken gjaldt spørsmål om å heve kjøp av 

verktøy for produksjon av fiskekroker. Selger skulle levere to leveranser av produksjonsverk-

tøy. Den første leveransen av verktøyet ble levert 2, 5 år forsinket. Den andre leveransen av 

verktøyet ble aldri levert. Den første leveransen av verktøyet, viste seg å ikke ha den kvalite-

ten som var nødvendig, for å kunne produsere de mengder med fiskekroker som var avtalt. 

Etter bevisføring ble det lagt til grunn at verktøyet på tre år, hadde produsert 200.000 kroker. 

Dette tilsvarte 40 dagers produksjon. Kontraktens angivelse av produksjonskapasiteten, var 

oppgitt til 5.000 kroker per dag. Det ble etter bevisføring lagt til grunn at verktøyet ikke på 

noe tidspunkt, hadde arbeidet uten driftsstans i mer enn en dag. Det normale var opp til flere 

driftsstanser i løpet av arbeidsdagen. Etter fagkyndiges vurdering, gjaldt problemene «omtrent 

samtlige stasjoner i maskinene». Etter bevisvurderingen kom retten frem til at det var mye 

som tilsa at «verktøyet ikke på noe tidspunkt har hatt de kvaliteter som er nødvendig for å få 

dette til å virke som et industrielt produksjonsmiddel, og at verktøyet ikke har hatt verdi for» 
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kjøper. Når det gjaldt forsinkelsen på verktøyet, ble det i dommen uttalt «forsinkelse på to og 

et halvt år for leveranse av et verktøy i forretningsforhold må anses å være usedvanlig.» 

 

Retten kom til at det forelå mangler ved det verktøyet som var levert. Disse manglene sett i 

sammenheng med at første leveransen var forsinket, og at den andre leveransen aldri ble le-

vert, tilsa at det forelå vesentlig kontraktsbrudd som ga kjøper rimelig grunn til å si seg løst 

fra kontrakten. 

 

Gjennomgang av rettspraksis viser at det er oppstilt et skjerpet vesentlighetskrav for å heve i 

tilvirkningskjøp. På den andre siden fremgår det av rettspraksis at vesentlighetsvurderingen 

ikke blir praktisert så strengt at det ikke er mulig å kunne heve tilvirkningskjøp. De to dom-

mene som er gjennomgått, viser at vesentlighetsvurderingen, uavhengig av hvilke kjøp en stå 

overfor, likevel beror på en sammensatt helhetsvurdering hvor både hensyn til kjøper og sel-

ger skal ivaretas. Utgangspunktet beror som tidligere nevnt, på en helhetsvurdering hvor alle 

forhold tatt i betraktning, gir kjøper rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. 

 

 

 

3.14.2 Kontraktstype med et mer lempelig vesentlighetskrav 

 

 

Eksempel på kontrakter hvor det er oppstilt et mer lempelig vesentlighetskrav, er blant annet 

lovfestet i forbrukerkjøpsloven § 32. Etter denne bestemmelsen kan forbruker heve kontrakten 

«unntatt når mangelen er uvesentlig». Ordlyden «uvesentlig» ble inntatt i forbrukerkjøpsloven 

og skulle innebære en språklig endring sammenlignet med kjøpsloven § 39 første ledd.76 Det 

følger av forarbeidene til forbrukerkjøpsloven at meningen med omformuleringen av lovteks-

ten, har vært å legge opp til den hevingsterskelen som forbrukerdirektivet legger opp til. 

 

Etter forbrukerdirektivet var det nødvendig å endre terskel for å heve et kjøp sammenlignet 

med kjøpsloven § 39, og departementet viser til at etter kjøpslovens praksis gjelder en «relativ 

høy terskel for å kunne heve et kjøp som følge av mangler og at det ved en endring av lovens 

ordlyd også vil være lettere å få til en viss omlegging av denne praksisen».77 

 

Spørsmålet er om rettspraksis har klart å senke hevingsterskelen etter forbrukerkjøpsloven § 

32.  

                                                 
76 Ot.prp.nr 44 (2001-2002) s 189. 
77 Ot.prp.nr 44 (2001-2002) s 135. 
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Ønske om å senke hevingsterskelen var tema i LG-2015-182464. Saken gjaldt heving av kjøp 

av fritidsbåt på grunn av at selger hadde gitt mangelfull informasjon om båtens skadehisto-

rikk. Kjøper fikk medhold i hevingskravet. Da retten skulle ta stilling til om mangelen ved 

båten ga grunnlag for å heve, ble det i dommen uttalt at: «I enkelte andre lover som regulerer 

kjøpsforhold, er vilkåret for heving at det foreligger vesentlig mislighold. Det er etter forar-

beidene og rettspraksis på det rene at hevingsterskelen etter forbrukerkjøpsloven er noe lavere 

enn etter kjøpsloven. Lagmannsretten bemerker at det likevel skal en del til før et krav om 

heving kan føre frem. De momenter som også etter andre regelverk har betydning i en he-

vingsvurdering, vil også kunne være relevante etter forbrukerkjøpsloven. Dette gjelder selv 

om den endelige avveiningen etter forbrukerkjøpsloven er noe mer kjøpervennlig. Som for-

mulert av Høyesterett kan spørsmålet stilles som om kontraktsbruddet har gitt kjøper «en ri-

melig grunn til å si seg løst fra kontrakten», jf Rt-1998-1510».  

 

Dommen er et eksempel på at rettspraksis i sin vurdering av om kjøpet kan heves, tar direkti-

vets ønske om å senke hevingsterskelen med i hevingsvurderingen. På den andre siden frem-

kommer det i dommen at det likevel «skal en del til før et krav om heving kan føre frem» og 

viser til etablert praksis. Dette kan tale for at ønske om å senke terskelen for å heve etter for-

brukerkjøpsloven, ikke helt blir gjennomført i praksis. 

 

 

Senking av hevingsterskelen var og tema i Rt- 2015-321. Saken gjaldt spørsmål om å heve 

bilkjøp. Bilen var solgt som ny med en kilometerstand på 160 kilometer. Da kjøper overtok 

bilen, viste det seg at bilen hadde en kilometerstand på 897 kilometer. Etter gjennomgang av 

ulike bevis i saken, viste det seg at bilen hadde vært registrert på en tysk merkeforhandler i 

nærmere fem måneder før salget kom i stand. Det var mye som tydet på at bilen hadde vært 

benyttet som demonstrasjons bil den tid den hadde vært i Tyskland. Registreringen medførte 

blant annet til at fabrikkgarantien ble redusert fra frem til to år. Høyesterett fant at alle disse 

forholdene representerte et avvik fra kjøpsavtalen og kjøper fikk medhold i hevingskravet. Da 

retten skulle ta stilling til om avviket ga grunnlag for å heve, ble det i dommen på avsnitt (53) 

og (54) uttalt: «Terskel for heving er senket i forhold til hevingsbestemmelsen i kjøpsloven § 

39 som krever at kontraktsbruddet er «vesentlig». Endringen er foranlediget av forbrukerdi-

rektivet artikkel 3 nr. 6, jf. Ot.prp.nr.44 (2001-2002) s 189. I proposisjonen samme side vises 

det til omtalen i NOU 1993:27 side 140 av hvilke momenter som er relevante for heving. Her 

fremgår det at spørsmålet om heving blant annet skal vurderes «ut fra den avtalen som fore-

ligger, tingens art og forholdene omkring kjøpet». Det har dessuten betydning om mangelen 

kan avhjelpes ved andre misligholdsreaksjoner. Når det gjelder Høyesteretts praksis, nøyer jeg 

med å vise til Rt-1998-1510 (side1518) vedrørende hevingsreglene i kjøpsloven, der det utta-

les at kjøperen etter en helhetsvurdering må ha rimelig grunn for- etter at kjøpekontrakten er 
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gjennomført fra begge sider-å si seg løst fra kontrakten, også hensett til hva som fremstår som 

en adekvat reaksjon på kontraktsbrudd» 

 

Dommen her er nok et eksempel på at direktivets ønske om å senke hevingsterskelen etter 

forbrukerkjøpsloven § 32, blir tatt med i hevingsvurderingen. Men som ved overnevnt dom, 

viser Høyesterett til at hevingsvurderingen likevel beror på etablert praksis, der hevingsad-

gangen skal vurderes etter en helhetsvurdering, av om kjøper alle forhold tatt i betraktning, 

må ha rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. 

 

Gjennomgang av rettspraksis, gir ikke noe entydig svar på hvor hevingsterskelen etter forbru-

kerkjøpsloven § 32, ligger sammenlignet med kjøpsloven § 39.  Som det fremgår av Rt- 2015-

321 avsnitt (54) må hevingsadgangen vurderes «ut fra den avtalen som foreligger, tingens art 

og forholdene omkring kjøpet». Det har dessuten betydning om mangelen kan avhjelpes ved 

andre misligholdsreaksjoner. 
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4 Oppsummering og avsluttende betraktninger av kjøpsloven 

§ 39 første ledd 

 

 

Avhandlingen har hatt som mål å redegjøre for relevante momenter av betydning ved den 

sammensatte vesentlighetsvurderingen som skal foretas etter kjøpsloven § 39 første ledd. 

Gjennomgang av lovtekst, juridisk litteratur, og rettspraksis, viser at vesentlighetsvurderingen 

beror på en skjønnsmessig vurdering, hvor en rekke subjektive og objektive momenter vil 

være relevante. Som det fremgår av avhandlingen, lar det seg ikke gjøre å vise til en uttøm-

mende liste over hvilke momenter som relevante da det ledende synspunktet ved vesentlig-

hetsvurderingen beror på en skjønnsmessig vurdering av det konkrete tilfelle. 

 

Gjennomgang av relevante rettskilder viser imidlertid at det er noen momenter som er mer 

sentrale enn andre ved vesentlighetsvurderingen. Sentrale momenter som ofte vektlegges er 

blant annet, det objektive avviket fra riktig oppfyllelse jf avhandlingens punkt 3.2, mislighol-

dets betydning for kreditor punkt 3.4, betydning av alternative misligholdsbeføyelser punkt 

3.10, hevingens konsekvenser for debitor punkt 3.7, når debitor kan klandres for årsaken til 

kontraktsbruddet punkt 3.8, hvor kontraktsbruddet har eller burde vært synbart for debitor, 

uten at han har foretatt seg noe punkt 3.4 og 3.5, samt tidsmomentet fra overlevering til he-

vingskrav blir fremsatt punkt 3.7.1. 

 

Når det oppstår kontraktsbrudd og spørsmål om å heve kjøpet etter kjøpsloven § 39 første 

ledd, vil kontraktspartene ha motstridende interesser. Som avhandlingen har vist, vil retts-

praksis sin oppgave i slike tilfeller være, å finne en løsning på kontraktsbruddet, som alle for-

hold tatt i betraktning, vil være en rimelig avveining av begge parters interesser.  

 

I forhold til kjøper vil det ledende synspunkt ved vesentlighetsvurderingen være om han har 

«rimelig grunn for å si seg løs fra avtalen».78 Selv om det kan fremstå som rimelig at kjøper 

får heve kjøpet, har gjennomgang av tidligere rettspraksis, vist at en også må se hen til hvilke 

konsekvenser et hevingskrav vil påføre selger. Dersom et hevingskrav vil påføre selger store 

ulemper eller et økonomisk tap, kan det være rimelig at kjøper, heller må ta til takke med et 

prisavslag. 79 

 

                                                 
78 Rt 1998 s 1510 s 1518. 
79 LH-2005-80655 se avhandlingens punkt 3.7.2. 
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Det overordnede spørsmålet ved enhver hevingsvurdering, er hvorvidt kjøper kan avhjelpes 

av andre misligholdsbeføyelser.80 Avhandlingen har vist at dersom misligholdet kan avhjelpes 

gjennom andre misligholdsbeføyelser, som for eksempel retting, prisavslag eller erstatning, 

vil dette tale mot vesentlig kontraktsbrudd og rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten.81 

 

Gjennomgang av relevante rettskilder, har vist at terskelen for å heve kjøp etter kjøpsloven § 

39 første ledd, er relativt høy. Dette må ses i sammenheng med at hevingskrav er den mest 

inngripende misligholdsbeføyelsen en kjøper kan gjøre gjeldende overfor selger, og skal kun 

benyttes når andre misligholdsbeføyelser ikke kan gjenopprette ubalansen som er oppstått i 

kontraktsforholdet.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 Ot. prp. nr. 80 (1986-1987) s 91. se avhandlingens punkt 3.10. 
81 Se avhandlingens punkt 3.10. 
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